
 

 

Philips EasyLife
Sáčkový vysavač

Příkon 1 400W

FC8134/01
Ušetřete až o 20 % více energie*

Vysavač pro ekologičtější vysávání
Vysavač Philips EasyLife EnergyCare šetří energii a přitom zachovává vysoce výkonné 
výsledky. Vysoce výkonný motor poskytuje stejný výkon jako vysavač o příkonu 2 000 W, 
ale jeho spotřeba je přitom o 20 % nižší. Buďte zelenější každý den.

Nízká spotřeba energie, vysoký výsledný výkon
• Stejný výkon jako při 2 000 W při o 20 % nižsí spotřebě energie
• Motor o příkonu 1 400 W vytváří max. sací výkon 375 W

Dlouhý dosah pro pohodlný úklid
• Dlouhý kabel pro dosah přes 10 m

Čistý vzduch v domácnosti
• Filtr HEPA pro výbornou filtraci vyfukovaného vzduchu

Vysávání prachu po delší dobu
• 3litrový sáček S-bag pro dlouhotrvající výkon

Ochrana parketových podlah před poškrábáním
• Hubice na parkety s měkkými štětinami pro ochranu před poškrábáním



 Výsledky 2000 W, o 20 % méně energie

Vysoce efektivní motor zajišťuje stejný výkon jako 
vysavač o příkonu 2000 W a přitom spotřebuje o 
20 % méně energie.

Dlouhý kabel

Dlouhý kabel poskytuje delší dosah, takže se při 
čištění místnosti nemusíte zastavovat. Tento výrobek 
má dosah přes 10 metrů.

Filtr HEPA

Tento HEPA filtr zachytí mikroskopické škůdce, 
kteří způsobují alergie dýchacích cest. Pro zajištění 
efektivní filtrace vyměňte filtr každých 6 měsíců.

3litrový sáček s-bag

Velká kapacita tohoto prachového sáčku Philips 
umožňuje optimální využití ve vysavači, takže 
nemusíte sáček vyměňovat příliš často.

Hubice na parkety

S touto hubicí s měkkými štětinami již nebudete 
riskovat poškrábání: je speciálně zkonstruována pro 
šetrné čištění pevných podlah.
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Specifikace
Design
• Barva: Siberian Green

Filtrace
• Typ prachového sáčku: Sáček S-bag
• Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA
• Kapacita pro prach: 3 l

Hubice a příslušenství
• Příslušenství: Nástavec pro štěrbiny, Malá hubice
• Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici
• Přídavná hubice: Hubice na parkety
• Standardní hubice: Univerzální hubice

Performance
• Proud vzduchu (max.): 40 l/s
• Příkon (IEC): 1 400 W
• Úroveň hluku (Lc IEC): 80 dB
• Sací výkon (max.): 375 W
• Vakuum (max.): 28 kPa

Podpora udržitelného rozvoje
• Motor: Úspora energie, vysoká účinnost
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Použitelnost
• Rukojeť pro přenášení: Přední
• Spojka trubice: Kónický
• Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano
• Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
• Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická 

trubice
• Typ koleček: Pryžová
• Akční rádius: 10 m
• Délka kabelu: 6 m

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost výrobku: 5,5 kg
•

* V porovnání s vysavačem o příkonu 2000 W. Interní měření 
společnosti Philips, 2010.
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