
Stofzuiger met zak

EasyLife

 

2000 W

 

FC8133/01

Trakteer uzelf op een brandschone vloer
Groots in vermogen en ver in bereik

Trakteer uzelf op een brandschone vloer met de Philips EasyLife-stofzuiger. De

motor van 2000 W heeft een hoge reinigingskracht voor een perfect resultaat. Uw

vloer was nog nooit zo schoon!

Hoge reinigingskracht

2000 watt motor genereert max. 400 watt zuigkracht.

Groot bereik voor ultiem gebruiksgemak

Lang snoer met een bereik van meer dan 10 m

Schone lucht in uw huis

HEPA-filter voor uitstekende filtering van de uitblaaslucht

Langdurige stofverwijdering

S-bag van 3 liter gaat extra lang mee

Beschermt uw parketvloer tegen krassen

Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen



Stofzuiger met zak FC8133/01

Kenmerken Specificaties

2000 watt motor

Deze krachtige motor van 2000 watt genereert

max. 400 watt zuigkracht voor een optimaal

schoonmaakresultaat.

Lang snoer

Met een lang snoer reikt u verder, waardoor u

onderbreking de kamer kunt schoonmaken. Dit

product heeft een bereik van meer dan 10 m.

HEPA-filter

Dit HEPA-filter vangt microscopisch klein

ongedierte dat ademhalingsallergieën

veroorzaakt. Voor effectieve filtering moet u het

HEPA-filter elke 6 maanden vervangen.

S-bag van 3 liter

Dankzij de grote capaciteit van deze Philips-

zak kunt u optimaal gebruikmaken van de

stofzuigerzak en hoeft u deze minder vaak te

wisselen.

Parketmondstuk

Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met

zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen

voor een voorzichtige reiniging van uw harde

vloeren.

 

Ontwerp

Kleur: Elektrisch oranje

Filtering

Type stofzak: s-bag

Uitblaasfilter: Wasbaar HEPA-filter

Stofinhoud: 3 L

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

slanghouder

Extra mondstuk: Parketmondstuk

Standaardmondstuk: Multifunctioneel

mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 42 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2000 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 80 dB

Zuigkracht (max): 400 W

Onderdruk (max.): 28 kPa

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid

Handgreep: Voorzijde

Buiskoppeling: Conisch

'Stofemmer vol'-indicator

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Actieradius: 10 m

Snoerlengte: 6 m

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 5,5 kg
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