
 

 

Philips EasyLife
Прахосмукачка с торба

1400 W

FC8134/01
Спестете до 20% повече енергия*

Прахосмукачка за по-зелени резултати
Прахосмукачката Philips EasyLife EnergyCare пести енергия, но запазва мощните резултати 
при почистване. Високоефективният електромотор осигурява същите резултати като 2000-
ватовите прахосмукачки, но консумира 20% по-малко електроенергия. По-зелено всеки ден!

Ниска консумация на енергия, високоенергийни резултати
• Производителност като 2000 W с 20% по-малко енергия
• 1400-ватов двигател, генериращ макс. 375 вата всмукателна мощност

Голям обхват за удобно почистване
• Дълъг кабел за обхват над 10 м

Чист въздух във Вашия дом
• HEPA филтър за отлично филтриране на изходящия въздух.

Дълготрайно почистване на праха
• 3-литрова s-bag за дълготрайна употреба

Защита срещу издраскване на паркет
• Накрайник за паркет с меки косъмчета на четката за защита от надраскване



 2000 W резултати с 20% по-малко 
енергия

Високоефективният електромотор осигурява 
същите резултати като 2000-ватовите 
прахосмукачки, но консумира 20% по-малко 
електроенергия.

Дълъг кабел

Дългият кабел означава по-голям обсег, за да 
можете да почиствате стаята без прекъсване. 
Този уред осигурява над 10 м обсег.

Филтър HEPA

Този HEPA филтър улавя вредните микроби, 
предизвикващи дихателни алергии. За да си 

осигурите ефективно филтриране, сменяйте 
HEPA филтъра през 6 месеца.

3-литрова s-bag

Голямата вместимост на торбата за прах Philips ви 
позволява да я използвате оптимално, което 
означава, че не се налага да я сменяте често.

Накрайник за паркет

Без опасност от издраскване, благодарение на 
този накрайник с мека четка, специално 
конструиран за внимателното почистване на 
вашите твърди подови повърхности.
FC8134/01

Спецификации
Дизайн
• Цвят: Сибирско зелено

Филтриране
• Тип на торбата за прах: s-bag
• Изходящ филтър: Миещ се филтър HEPA
• Вместимост за прах: 3 л

Накрайници и принадлежности
• Аксесоари: Тесен накрайник, Малък накрайник
• Съхраняване на приставки: На тръбна щипка
• Допълнителен накрайник: Накрайник за паркет
• Стандартен накрайник: Универсален накрайник

Производителност
• Въздушен поток (макс.): 40 л/сек.
• Входна мощност (IEC): 1400 W
• Ниво на шума (Lc IEC): 80 dB
• Всмукателна мощност (макс.): 375 W
• Вакуум (макс.): 28 kPa

Устойчивост
• Двигател: Енергоспестяващ, високоефективен
• Опаковка: над 90% рециклирани материали
• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Използваемост
• Дръжка за носене: Предно
• Сглобяване на тръбата: Коничен
• Индикатор за пълна торба за прах
• Управление на мощността: Електронно на уреда
• Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 

2 части
• Тип на колелата: Гумен
• Радиус на действие: 10 м
• Дължина на кабела: 6 м

Тегло и размери
• Тегло на изделието: 5,5 кг
•

* Сравнение с 2000-ватова прахосмукачка. Вътрешно измерване 
на Philips, 2010 г.
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