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Vychutnejte si opravdu čistou podlahu
Velký výkonem, dlouhý dosahem

Vychutnejte si díky vysavači Philips EasyLife skutečně čistou podlahu. Motor o

příkonu 2 000 W vytváří vysoký čisticí výkon a výsledek je dokonalý. Vychutnejte si

více svou podlahu.

Vysoká čisticí síla

Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 400 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

Vynikající výsledky u koberců i nábytku

Rotující Mini Turbo kartáč pro snadné odstranění chlupů a chomáčů



Sáčkový vysavač FC8137/09

Přednosti Specifikace

2000W motor

Tento výkonný motor o příkonu 2 000 W

vytváří max. sací výkon 400 W, který zajistí

vynikající výsledky čištění.

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.

Mini Turbo kartáč

Mini Turbo kartáč rychle odstraňuje chlupy

(zvířecí), chomáče a prach z pohovek,

polstrování a dalších tkanin. Tento kartáč je

ideální pro majitele domácích mazlíčků.

 

Design

Barva: Tmavé indigo

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA

Kapacita pro prach: 3 l

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici

Přídavná hubice: Mini turbokartáč

Standardní hubice: Univerzální hubice

Performance

Proud vzduchu (max.): 42 l/s

Příkon (IEC): 1800 W

Příkon (max.): 2000 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 80 dB

Sací výkon (max.): 400 W

Vakuum (max.): 28 kPa

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Použitelnost

Rukojeť pro přenášení: Přední

Spojka trubice: Kónický

Indikátor naplnění prachem: Ano

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Typ koleček: Pryžová

Akční rádius: 10 m

Délka kabelu: 7 m

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

428,5 x 314 x 213 mm

Hmotnost výrobku: 5,5 kg
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