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Zafunduj sobie naprawdę czystą podłogę

Duża moc i daleki zasięg
Zafunduj sobie naprawdę czystą podłogę dzięki odkurzaczowi Philips EasyLife. Silnik 
odkurzacza o mocy 2000 W zapewnia dużą moc czyszczenia i doskonałe rezultaty. Ciesz 
się jeszcze czystszą podłogą.

Duża moc sprzątania
• Silnik o mocy 2000 W zapewniający maksymalną moc ssania 400 W

Daleki zasięg umożliwia wygodne sprzątanie
• Przewód o długości 10 m

Czyste powietrze w Twoim domu
• Filtr HEPA zapewnia doskonałą filtrację wydmuchiwanego powietrza

Dokładne odkurzanie
• 3-litrowy worek S-bag zapewniający długotrwałą skuteczność odkurzania

Nie rysuje parkietu
• Nasadka do parkietów z miękkim włosiem chroniącym przed zarysowaniami



 Silnik 2000 W

Silnik o dużej mocy 2000 W zapewnia maksymalną 
moc ssania 400 W, co gwarantuje doskonałe wyniki 
sprzątania.

Długi przewód

Długi przewód zapewnia większy zasięg, dzięki 
czemu możesz sprzątać pokój bez konieczności 
zatrzymywania się. Ten produkt ma ponad 10-
metrowy zasięg.

Filtr HEPA

Ten filtr HEPA wyłapuje mikroskopijne organizmy 
wywołujące alergie układu oddechowego. W celu 

zapewnienia skutecznej filtracji filtr HEPA należy 
wymieniać co 6 miesięcy.

3-litrowy worek S-bag

Duża pojemność worka firmy Philips umożliwia jego 
zoptymalizowane użycie i oznacza mniejszą 
częstotliwość wymiany.

Nasadka do parkietów

Brak zarysowań dzięki tej nasadce z miękkim 
włosiem, zaprojektowanej specjalnie do dokładnego 
czyszczenia twardych podłóg.
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Dane techniczne
Wzornictwo
• Kolor: Czerwony

Filtracja
• Typ worka na kurz: Worek s-bag
• Filtr wydmuchiwanego powietrza: Zmywalny filtr 

HEPA
• Pojemność na kurz: 3 l

Nasadki i akcesoria
• Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała
• Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze
• Dodatkowa nasadka: Nasadka do parkietów
• Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka

Wydajność
• Nadmuch (maks.): 42 l/s
• Moc wejściowa (IEC): 1800 W
• Moc wejściowa (maks.): 2000 W
• Poziom hałasu (Lc IEC): 80 dB
• Moc ssania (maks.): 400 W
• Podciśnienie (maks.): 28 kPa

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
• Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Parametry użytkowe
• Uchwyt do przenoszenia: Przód
• Łączenie rury: Stożkowe
• Wskaźnik zapełnienia worka
• Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu
• Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura 

teleskopowa
• Typ kółek: Gumowe
• Zasięg działania: 10 m
• Długość przewodu: 6 m

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (D x S x W): 

428,5 x 314 x 213 mm
• Waga produktu: 5,5 kg
•
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