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Doprajte si skutočne čistú podlahu
Veľký výkon, dlhý dosah

Doprajte si skutočne čistú podlahu pomocou vysávača Philips EasyLife. 2000-

wattový motor zabezpečí vysoký sací výkon pre dokonalé výsledky vysávania.

Pravá zábava začína od podlahy.

Vysoký čistiaci výkon

2000 W motor generujúci max. 350 W sací výkon

Zaručuje optimálny čistiaci výkon

Indikátor sa rozsvieti, keď je potrebné vyprázdniť zásobník

Jednoduché odstránenie prachu

Rukoväť na jednoduché vybratie zásobníka na prach

Zásobník na prach so systémom uvoľnenia jedným tlačidlom

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter HEPA pre vynikajúcu filtráciu vyfukovaného vzduchu

Ochrana parketových podláh pred poškriabaním

Špeciálna hubica na parkety s jemnými kefovými štetinami



Bezvreckový vysávač FC8142/01

Hlavné prvky Technické údaje

2000 W motor

Výkonný 2000 W motor generuje maximálny

sací výkon 350 W pre vynikajúce výsledky.

Svetelný indikátor

Indikátor sa rozsvieti, keď je zásobník plný a je

potrebné ho vyprázdniť. Správne vyprázdnenie

a vyčistenie zásobníka a filtra zaručí optimálny

čistiaci výkon.

Systém uvoľnenia jedným tlačidlom

Uzatvorený zásobník na prach tohto

bezvreckového vysávača Philips možno

vyprázdniť zospodu jedným stlačením tlačidla.

Filter HEPA

Tento filter HEPA zachytáva škodlivé

mikroskopické parazity, ktoré spôsobujú alergie

dýchacích ciest. Na zachovanie účinnej filtrácie

vymieňajte filter HEPA každých 6 mesiacov.

Hubica na parkety

Už žiadne riziko poškriabania vďaka tejto

hubici s jemnými kefovými štetinami,

špeciálne navrhnutej na dôkladné čistenie

pevných podláh.

 

Dizajn

Farba: Svetlá baklažánová

Filtrácia

Výstupný filter: Umývateľný filter HEPA

Typ filtra: HEPA

Kapacita na prach: 1,7 l

Nástavce a príslušenstvo

Príslušenstvo: Štrbinová hubica, Malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na

trubici

Dodatočný nástavec: Hubica na parkety

Bežný nástavec: Viacúčelový nástavec

Výkonný

Prietok vzduchu (max): 38 l/s

Príkon (IEC): 1800 W

Vstupný výkon (max): 2000 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 82 dB

Sací výkon (max): 350 W

Vákuum (max): 28 kPa

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Použiteľnosť

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Pripojenie trubice: Kužeľovitý

Indikátor plného zásobníka na prach: áno

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Typ koliesok: Guma

Akčný rádius: 10 m

Dĺžka kábla: 6 m

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 6 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 428,5 x 314 x

213 mm
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