
 

 

Philips EasyLife
Dammsugare med påse

2 000 W

FC8131/01
Unna dig ett riktigt rent golv

Stor kraft, lång räckvidd
Unna dig ett riktigt rent golv med Philips EasyLife dammsugare. Motorn på 2 000 W ger 
stark rengöringskraft för perfekt resultat. Njut mer att ditt golv.

Stark rengöringskraft
• 2 000 W motor som ger max. 400 W sugeffekt

Lång räckvidd för bekväm rengöring
• Lång sladd för över 10 m räckvidd

Ren luft i hemmet
• HEPA-filter för suverän filtrering av utblåsluften

Dammuppsamling som varar längre
• 3 liters s-bag med lång livslängd

Repskydd för parkettgolv
• Parkettmunstycke med mjuka borststrån för repskydd



 2 000 W motor

Den kraftfulla 2 000 W motorn ger maximalt 400 W 
sugeffekt för ett perfekt städresultat.

Lång sladd

En lång sladd ger dig längre räckvidd, så att du kan 
städa ett rum utan att behöva avbryta. Den här 
dammsugaren har över 10 m räckvidd.

HEPA-filter

Det här HEPA-filtret fångar upp skadliga 
mikroorganismer som orsakar luftvägsallergier. För 

att en effektiv filtrering ska upprätthållas bör du byta 
ut HEPA-filtret en gång i halvåret.

3 liters s-bag

Den här stora dammsugarpåsen från Philips gör att 
du kan utnyttja din dammsugare optimalt, och inte 
behöver byta påse så ofta.

Parkettmunstycke

Ingen risk för repor tack vare det här munstycket 
med mjuka borststrån som är särskilt utformat för 
noggrann rengöring av hårda golv.
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Specifikationer
Design
• Färg: Röd

Filtrering
• Typ av dammpåse: s-bag
• Utblåsfilter: Tvättbart HEPA-filter
• Dammkapacitet: 3 L

Munstycken och tillbehör
• Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet 

munstycke
• Tillbehörsförvaring: På rörhållaren
• Extra munstycke: Parkettmunstycke
• Standardmunstycke: Universalmunstycke

Prestanda
• Luftflöde (max): 42 l/s
• Ineffekt (IEC): 1 800 W
• Ineffekt (max): 2 000 W
• Ljudnivå (Lc IEC): 80 dB
• Sugeffekt (max): 400 W
• Uppsugningskraft (max): 28 kPa

Hållbarhet
• Förpackning: > 90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Användbarhet
• Bärhandtag: Front
• Rörkoppling: Konisk
• Damm full-indikator
• Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
• Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
• Hjultyp: Gummi
• Aktionsradie: 10 m
• Sladdlängd: 6 m

Vikt och mått
• Produktens vikt: 5,5 kg
•
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