
Poseløs støvsuger

EasyLife

 

1400 W

 

FC8144/01

Spar op til 20 % energi*
Støvsuger til miljørigtig støvsugning

Philips EasyLife-støvsugeren er designet til at give flotte rengøringsresultater og

samtidig bruge mindre energi end almindelige støvsugere. Du kan desuden nemt

tømme støvbeholderen uden at få snavsede hænder med et enkelt tryk på en

knap.

Lavt strømforbrug, resultater med stor effekt

1400 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke

Du er sikret optimal rengøring

Indikator viser, hvornår beholderen skal tømmes

Nem bortskaffelse af støv

Håndtag, der gør det nemt at fjerne støvbeholderen

Støvbeholder med et-tryks udløsersystem

Ren luft i hjemmet

HEPA-filter til perfekt filtrering af udstødningsluften



Poseløs støvsuger FC8144/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

1400 W, 300 W EasyLife

Den effektive 1400 W motor genererer en

maks. sugestyrke på 300 W, som betyder, at

du forbruger mindre energi uden at gå på

kompromis med rengøringsresultaterne.

Indikatorlys

Indikatorlyset tændes, når spanden er fuld og

skal tømmes. Ved at tømme og rengøre

spanden og filteret sikrer du vedligeholdelsen

af den optimale rengøringsevne.

Et-tryks udløsersystem

Den lukkede støvbeholder i Philips' poseløse

støvsuger kan tømmes i bunden vha. et simpelt

tryk på en knap.

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.

 

Filtrering

Udstødningsfilter: Vaskbart HEPA-filter

Filtertype: HEPA

Støvkapacitet: 1,7 l

Mundstykke og tilbehør

Tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Tilbehørsopbevaring: På rørclip

Standardmundstykke: Universalmundstykke

Ydeevne

Luftstrøm (maks.): 34 l/s

Indgangseffekt (IEC): 1400 W

Støjniveau (Lc IEC): 82 dB

Sugeeffekt (maks.): 300 W

Vakuum (maks.): 28 kPa

Bæredygtighed

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

Produktets mål (L x B x H): 428,5 x 314 x

213 mm

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.

* Sammenlignet med 2000 W støvsuger. Philips' interne

målinger, 2010.
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