
Støvsuger med pose

EasyLife

 

2000 W

 

FC8131/01

Gled deg over skikkelig rene gulv
Stor effekt, lang rekkevidde

Gled deg over skikkelig rene gulv med Philips EasyLife-støvsuger. Motoren på

2000 W har stor rengjøringsevne for perfekte resultater. Gled deg mer over

gulvene.

Stor rengjøringsevne

Motor på 2000 watt gir maks. 400 watt sugeeffekt

Lang rekkevidde for praktisk rengjøring

Lang ledning for rekkevidde på over 10 m

Ren luft i hjemmet ditt

HEPA-filter for utmerket filtrering av utblåsningsluften

Langvarig støvoppsamling

3 liters s-bag for langvarig ytelse

Ripebeskyttelse for parkettgulv

Spesielt parkettmunnstykke med myke børstehår



Støvsuger med pose FC8131/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Motor på 2000 watt

Den kraftige motoren på 2000 W genererer

sugeeffekt på maks. 400 W for førsteklasses

rengjøringsresultater.

Lang ledning

En lang ledning gir deg lengre rekkevidde, slik

at du kan rengjøre et rom uten stopp. Dette

produktet har en rekkevidde på over 10 meter.

HEPA-filter

Dette HEPA-filteret fanger opp skadelige

mikroskopiske skadedyr som forårsaker

luftveisallergier. Bytt filteret hver sjette måned

for å opprettholde den effektive filtreringen.

3 liters s-bag

Med denne store Philips-støvposekapasiteten

kan du utnytte støvposen maksimalt, noe som

betyr at du ikke trenger å skifte støvposen så

ofte.

Parkettmunnstykke

Ikke mer fare for riper takket være dette

munnstykket med myke børstehår, spesielt

utformet for å rengjøre harde gulv skånsomt.

 

Utforming

Farge: Saftig rød

Filtrering

Støvposetype: s-bag

Utblåsningsfilter: HEPA-filter som kan vaskes

Støvkapasitet: 3 l

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør: Fugemunnstykke, Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På rørklips

Ekstra munnstykke: Parkettmunnstykke

Standardmunnstykke: Universalmunnstykke

Ytelse

Luftstrøm (maks.): 42 l/s

Inngangseffekt (IEC): 1800 W

Inngangseffekt (maks.): 2000 W

Støynivå (Lc IEC): 80 dB

Sugeeffekt (maks): 400 W

Vakuum (maks.): 28 kPa

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Brukervennlighet

Bærehåndtak: Front

Rørkobling: Konisk

Støvpose full-indikator

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Gummi

Rekkevidde: 10 m

Ledningslengde: 6 m

Mål og vekt

Vekt, produkt: 5,5 kg
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