
 

 

Philips EasyLife
Ηλεκτρική σκούπα με 
σακούλα

2000 W

FC8130/01
Απολαύστε πραγματικά καθαρά δάπεδα

Πανίσχυρη, με μεγάλη εμβέλεια
Απολαύστε ένα πραγματικά καθαρό πάτωμα με την ηλεκτρική σκούπα Philips 
EasyLife. Το μοτέρ 2000 Watt παράγει υψηλή καθαριστική ισχύ για τέλεια 
αποτελέσματα. Χαρείτε ακόμα περισσότερο το πάτωμά σας.

Μεγάλη καθαριστική ισχύς
• Μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 400 Watt

Μεγάλη εμβέλεια για εύκολο καθάρισμα
• Μακρύ καλώδιο για εμβέλεια που ξεπερνά τα 10 μ.

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας
• Φίλτρο HEPA για εξαιρετικό φιλτράρισμα του αέρα εξαγωγής

Συλλογή σκόνης με μεγάλη διάρκεια
• Σακούλα S-bag 3 λίτρων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Προστασία του παρκέ από γρατζουνιές
• Ειδικό πέλμα για παρκέ με μαλακή βούρτσα



 Μοτέρ 2000 Watt

Το ισχυρό μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη 
απορροφητική ισχύ στο πέλμα 400 Watt για 
εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Μακρύ καλώδιο

Το μακρύ καλώδιο σας εξασφαλίζει μεγαλύτερη 
εμβέλεια, ώστε να μπορείτε να καθαρίσετε ένα 
δωμάτιο χωρίς διακοπές. Το προϊόν αυτό διαθέτει 
εμβέλεια που ξεπερνά τα 10 μέτρα.

Φίλτρο HEPA

Το φίλτρο HEPA αιχμαλωτίζει τα επιβλαβή 
μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες 

του αναπνευστικού. Για αποτελεσματικό 
φιλτράρισμα, αντικαθιστάτε το φίλτρο HEPA κάθε 
6 μήνες.

Σακούλα S-bag 3 λίτρων

Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας της 
Philips σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη 
σακούλα της ηλεκτρικής σας σκούπας και, 
συνεπώς, να αλλάζετε λιγότερο συχνά σακούλα.

Πέλμα για παρκέ

Κανένας κίνδυνος γρατσουνιών, χάρη σε αυτό το 
πέλμα με μαλακή βούρτσα που είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για προσεκτικό καθαρισμό των 
σκληρών δαπέδων.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός
• Χρώμα: Βαθύ κόκκινο

Φιλτράρισμα
• Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag
• Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο HEPA
• Χωρητικότητα σκόνης: 3 l

Πέλματα και εξαρτήματα
• Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό 
πέλμα

• Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: 
Ενσωματωμένο κλιπ στο σωλήνα

• Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για παρκέ
• Απλό πέλμα: Πέλμα γενικής χρήσης

Απόδοση
• Ροή αέρα (μέγ.): 42 l/s
• Iσχύς εισόδου (IEC): 1800 W
• Iσχύς εισόδου (μέγ.): 2000 W
• Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 80 dB
• Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 400 W
• Απορρόφηση (μέγ.): 28 kPa

Βιωσιμότητα
• Συσκευασία: > 90% ανακυκλωμένα υλικά
• Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Χρηστικότητα
• Λαβή μεταφοράς: Μπροστινή
• Σύνδεση σωλήνα: Κωνικό σχήμα
• Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής 
σκόνης

• Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα 
συσκευής

• Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός 
σωλήνας 2 τεμαχίων

• Τύπος τροχών: Καουτσούκ
• Ακτίνα δράσης: 10 m
• Μήκος καλωδίου: 6 m

Βάρος και διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 428,5 x 314 x 

213 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 5,5 κ.
•
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