
 

 

Philips EasyLife
Støvsuger med pose

1400 W
Parquet

FC8136
Spar op til 20 % mere energi*

Støvsuger til miljørigtig støvsugning
Philips EasyLife EnergyCare FC8136/01-støvsugeren sparer på strømmen, samtidig med 
at den sørger for effektiv rengøring. Den meget effektive motor giver samme ydeevne 
som en 2000 W støvsuger, men bruger 20 % mindre energi!

Lavt strømforbrug, resultater med stor effekt
• Samme ydeevne som 2000 W med 20 % mindre energi
• 1400 W motor, der genererer maks. 375 W sugestyrke

Lang rækkevidde giver praktisk rengøring
• Lang ledning med rækkevidde på over 10 m

Ren luft i hjemmet
• HEPA-filter til perfekt filtrering af udstødningsluften

Langvarig ydeevne
• 3 liter s-bag til langvarig ydeevne

Beskyttelse mod ridser til parketgulve
• Parquet-mundstykke med bløde børstehår til beskyttelse mod ridser



 2000 W resultater, 20 % mindre energi

Den meget effektive motor giver den samme 
ydeevne som en 2000 W støvsuger, samtidig med at 
den forbruger 20 % mindre energi.

Lang ledning

En lang ledning giver dig en større rækkevidde, så du 
kan støvsuge et rum uden afbrydelser. Dette 
produkt har en rækkevidde på mere end 10 m.

HEPA-filter

Dette HEPA-filter opfanger skadeligt mikroskopisk 
utøj, der kan forårsage luftvejsallergi. For at sikre 

fortsat effektiv filtrering skal HEPA-filteret udskiftes 
hver 6. måned.

3 liter s-bag

Den store kapacitet i Philips' støvpose giver dig 
mulighed for at udnytte din støvsugerpose optimalt, 
hvilket betyder, at du ikke behøver at skifte 
støvposen så ofte.

Parquet-mundstykke

Ingen risiko for ridser takket være dette mundstykke 
med bløde børstehår, som er specielt designet til 
omhyggelig rengøring af hårde gulve.
FC8136/01

Specifikationer
Design
• Farve: Blå

Filtrering
• Støvposens type: s-bag
• Støvfilter: Vaskbart HEPA-filter
• Støvkapacitet: 3 L

Mundstykke og tilbehør
• Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille 

mundstykke
• Tilbehørsopbevaring: På rørclip
• Ekstra mundstykke: Parquet-mundstykke
• Standardmundstykke: Universalmundstykke

Performance
• Luftstrøm (maks.): 40, 42 l/s
• Indgangseffekt (IEC): 1400 W
• Støjniveau (Lc IEC): 80 dB
• Sugeeffekt (maks.): 375 W
• Vakuum (maks.): 28 kPa

Bæredygtighed
• Motor: Energibesparende, høj effektivitet
• Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Brugervenlighed
• Bærehåndtag: Front
• Rørkobling: Konisk
• Indikator for fuld støvbeholder
• Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
• Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal
• Hjultype: Gummi
• Aktionsradius: 10 m
• Ledningslængde: 6 m

Vægt og dimensioner
• Produktets vægt: 5,5 kg
•

* Sammenlignet med 2000 W støvsuger. Philips' interne målinger, 
2010.
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