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Privoščite si zares čista tla
Velika moč, dolg doseg

S sesalnikom Philips EasyLife brez vrečke si privoščite resnično čista tla. Motor

zmogljivosti 2000 W zagotavlja visoko moč sesanja za popolne rezultate. Naj vam

tla nudijo več.

Visoka moč čiščenja

2000 W motor z močjo sesanja 350 W

Optimalno čiščenje je zagotovljeno

Indikator označuje, če je komoro treba izprazniti

Preprosto odstranjevanje prahu

Ročaj za preprosto odstranitev posode za prah

Posoda za prah s sistemom za sprostitev z enim gumbom

Čist zrak v domačem okolju

Filter HEPA za odlično filtriranje izhodnega zraka

Zaščita pred praskami za parket

Nastavek za parket s krtačo z mehkimi ščetinami za zaščito pred praskami



Sesalnik brez vrečke FC8142/01

Značilnosti Specifikacije

2000 W motor

Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno

močjo 350 W za odlično čiščenje.

Indikator

Indikator se vklopi, ko je komora polna in jo je

treba izprazniti. S praznjenjem in čiščenjem

komore in filtra zagotovite optimalno čiščenje.

Sistem za sprostitev s pritiskom na gumb

Zaprto posodo za prah Philipsovega sesalnika

brez vrečke lahko izpraznite do dna s

preprostim pritiskom na gumb.

Filter HEPA

Ta filter HEPA prestreza škodljive

mikroorganizme, ki povzročajo alergije dihal.

Če želite ohraniti učinkovitost filtriranja, filter

HEPA zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Nastavek za parket

Brez skrbi, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo

z mehkimi ščetinami je zasnovan posebej za

nežno čiščenje trdih tal.

 

Zasnova

Barva: Svetlo vijolična

Filtriranje

Izpušni filter: Pralni filter HEPA

Vrsta filtra: HEPA

Zmogljivost za prah: 1,7 l

Nastavki

Nastavki: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Dodaten nastavek: Nastavek za parket

Standardni nastavek: Večnamenski nastavek

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 38 l/s

Vhodna moč (IEC): 1800 W

Vhodna moč (najv.): 2000 W

Raven hrupa (Lc IEC): 82 dB

Moč sesanja (najvišja): 350 W

Vakuum (najv.): 28 kPa

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Uporabnost

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Cevni spoj: Stožčast

Indikator polne posode za prah

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Območje delovanja: 10 m

Dolžina kabla: 6 m

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 6 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 428,5 x 314 x

213 mm
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