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Economisiţi până la 20% mai multă energie*

Aspirator cu rezultate mai ecologice

Aspiratorul EasyLife EnergyCare de la Philips economiseşte energie în timp ce

menţine rezultate de curăţare la putere înaltă. Motorul extrem de eficient oferă

aceeaşi performanţă ca un aspirator de 2000 de waţi, dar consumă cu 20% mai

puţină energie. Deveniţi mai ecologic în fiecare zi!

Consum redus de energie, putere ridicată

Aceeaşi performanţă ca la 2000 W, cu 20% mai puţină energie

Motor de 1400 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. de 375 W

Rază de acţiune lungă pentru curăţare comodă

Cablu lung pentru rază de acţiune de peste 10 m

Aer curat în casa dvs.

Filtru HEPA pentru filtrare excelentă a aerului evacuat

Aspirare a prafului de durată

S-bag XXL de 3 litri pentru performanţă durabilă

Protecţie împotriva zgârieturilor pentru parchet

Duză specială pentru parchet cu peri moi



Aspirator cu sac FC8134/01

Repere Specificaţii

2000 Waţi rezultă în 20% mai puţină energie

Motorul extrem de eficient oferă aceeaşi

performanţă ca un aspirator de 2000 de Waţi,

dar consumă cu 20% mai puţină energie.

Cablu lung

Cablul lung asigură o accesibilitate mai mare

pentru ca dvs. să puteţi curăţa o cameră fără a

fi nevoie să vă opriţi. Acest produs are o

accesibilitate de peste 10 m.

Filtru HEPA

Acest filtru HEPA absoarbe paraziţii

microscopici dăunători care cauzează alergii

respiratorii. Pentru menţinerea filtrării eficiente,

înlocuiţi filtrul HEPA la fiecare 6 luni.

S-bag de 3 litri

Capacitatea mare a sacului de praf de la

Philips vă permite o utilizare optimă a

aspiratorului, ceea ce înseamnă că trebuie să

schimbaţi sacul de praf mai rar.

Duză Parquet

Nu mai există risc de zgâriere datorită acestei

duze cu peri moi, special proiectată pentru a

curăţa cu grijă podelele dvs. dure.

 

Design

Culoare: Verde siberian

Filtrare

Tipul sacului de praf: s-bag

Filtru de evacuare: Filtru lavabil HEPA

Capacitate praf: 3 l

Duze şi accesorii

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică

Depozitare accesoriu: Pe clema tubulară

Duză suplimentară: Duză Parquet

Duză principală: Cap de aspirare

multifuncţional

Performanţă

Flux de aer (max): 40 l/s

Putere de intrare (IEC): 1400 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 80 dB

Putere de aspirare (max.): 375 W

Vid (max): 28 kPa

Durabilitate

Motor: Economie de energie, eficienţă

ridicată

Ambalaj: > 90% materiale reciclate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Comoditate a utilizării

Mâner pentru transport: Frontal

Cuplaj tub: Conic

Indicator pentru sac de praf plin

Control energie: Parte electronică pe aparat

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Tip rotativ: Cauciuc

Rază de acţiune: 10 m

Lungime cablu: 6 m

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 5,5 kg

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.

* Faţă de aspiratorul de 2000 Waţi. Măsurători interne
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