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Bucuraţi-vă de o podea cu adevărat curată

Putere mare, rază de acţiune lungă

Bucuraţi-vă de o podea foarte curată cu ajutorul aspiratorului Philips EasyLife.

Motorul de 2000 Waţi al acestui aspirator vă oferă o putere mare de curăţare

pentru a obţine rezultate perfecte. Bucuraţi-vă mai mult de podeaua dvs.

Putere de curăţare superioară

Motor de 2000 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 400 Waţi

Rază de acţiune lungă pentru curăţare comodă

Cablu lung pentru rază de acţiune de peste 10 m

Aer curat în casa ta

Filtru HEPA pentru filtrare excelentă a aerului evacuat

Aspirare a prafului de durată

S-bag XXL de 3 litri pentru performanţă durabilă

Protecţie împotriva zgârieturilor pentru parchet

Duză parchet cu perie moale pentru protecţie împotriva zgârieturilor



Aspirator cu sac FC8130/01

Repere Specificaţii

Motor de 2000 Waţi

Motorul puternic de 2000 Waţi generează o

putere de aspirare de max. 400 Waţi pentru

rezultate excelente.

Cablu lung

Cablul lung asigură o accesibilitate mai mare

pentru ca dvs. să puteţi curăţa o cameră fără a

fi nevoie să vă opriţi. Acest produs are o

accesibilitate de peste 10 m.

Filtru HEPA

Acest filtru HEPA absoarbe paraziţii

microscopici dăunători care cauzează alergii

respiratorii. Pentru menţinerea filtrării eficiente,

înlocuiţi filtrul HEPA la fiecare 6 luni.

S-bag de 3 litri

Capacitatea mare a sacului de praf de la

Philips îţi permite o utilizare optimă a

aspiratorului, ceea ce înseamnă că trebuie să

schimbi sacul de praf mai rar.

Duză parchet

Nu mai există risc de zgâriere datorită acestei

duze cu peri moi, special proiectată pentru a

curăţa cu grijă podelele dvs. dure.

 

Design

Culoare: Roşu pistil

Filtrare

Tipul sacului de praf: s-bag

Filtru de evacuare: Filtru lavabil HEPA

Capacitate praf: 3 L

Duze şi accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Duză mică

Depozitare accesoriu: Pe clema tubulară

Duză suplimentară: Duză parchet

Duză principală: Cap de aspirare

multifuncţional

Performanţă

Flux de aer (max): 42 l/s

Putere de intrare (IEC): 1800 W

Putere de intrare (max): 2000 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 80 dB

Putere de aspirare (max.): 400 W

Vid (max): 28 kPa

Durabilitate

Ambalaj: > 90% materiale reciclate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Comoditate a utilizării

Mâner pentru transport: Frontal

Cuplaj tub: Conic

Indicator umplere sac de praf

Control energie: Parte electronică pe aparat

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Tip rotativ: Cauciuc

Rază de acţiune: 10 m

Lungime cablu: 6 m

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x G x Î): 428,5 x

314 x 213 mm

Greutate produs: 5,5 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2019‑01‑31

Versiune: 5.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

