
 

 

Philips EasyLife
Bezsáčkový vysavač

1 800 W
Parquet

FC8142/01
Vychutnejte si opravdu čistou podlahu

Velký výkonem, dlouhý dosahem
Vychutnejte si díky vysavači Philips EasyLife skutečně čistou podlahu. Motor o příkonu 
2 000 W tohoto bezsáčkového vysavače zaručuje vysoký výkon a výsledky jsou dokonalé. 
I vysávání podlahy může být zábava.

Vysoká čisticí síla
• Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 350 W

Buďte si jisti optimálním čištěním
• Kontrolka indikátoru ukazuje, kdy je třeba vyprázdnit koš

Snadné odstraňování nečistot
• Rukojeť pro snadné vyprázdnění nádoby na prach
• Nádoba na prach se systémem uvolnění jedním tlačítkem

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

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



 2 000W motor

Tento výkonný motor o příkonu 2 000 W vytváří 
max. sací výkon 350 wattů, který zajistí vynikající 
výsledky čištění.

Kontrolka indikátoru

Kontrolka indikátoru se rozsvítí, když je třeba 
vyprázdnit koš. Vyprazdňování a čištění koše a filtru 
zajistí vždy optimální výkon při čištění.

Systém uvolnění jedním tlačítkem

Uzavřenou nádobu na prach bezsáčkového vysavače 
Philips lze vyprázdnit skrze dno, a to pouhým 
stisknutím tlačítka.

Filtr HEPA

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

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: Bright Aubergine

Filtrace
• Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA
• Typ filtru: HEPA
• Kapacita pro prach: 1,7 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.): 38 l/s
• Příkon (IEC): 1800 W
• Příkon (max.): 2000 W
• Úroveň hluku (Lc IEC): 82 dB
• Sací výkon (max.): 350 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 nádoby na prach: 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: 6 kg
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 

428,5 x 314 x 213 mm
•
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