
 

 

Philips EasyLife
Poseløs støvsuger

1400 W

FC8144/01
Spar opptil 20 % energi*

Støvsuger for mer miljøvennlige resultater
Philips EasyLife-støvsugeren er utformet for å levere svært gode rengjøringsresultater, 
samtidig som den bruker mindre energi enn vanlige støvsugere. Det er også enkelt å 
tømme beholderen uten å bli skitten på hendene med et enkelt trykk på én knapp.

Lavt strømforbruk, kraftige resultater
• Motor på 1400 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt

Stol på at du får optimalt rengjøringsresultat
• Indikatorlampe som viser når beholderen må tømmes

Enkel fjerning av støv
• Håndtak for enkel fjerning av støvbeholderen
• Støvbeholder med utløsersystem med én knapp

Ren luft i hjemmet ditt
• HEPA-filter for utmerket filtrering av utblåsningsluften



 1400 watt, 300 watt EasyLife

Den effektive motoren på 1400 watt gir maks. 
300 watt sugeeffekt, noe som betyr at du bruker 
mindre energi uten at det går utover 
rengjøringsresultatene.

Indikatorlampe

Indikatorlampen slås på når beholderen er full og må 
tømmes. Du oppnår optimale rengjøringsresultater 
ved å tømme og rengjøre beholderen og filteret.

Utløsersystem med én knapp

Den lukkede støvbeholderen til Philips-støvsuger 
uten pose kan tømmes fra undersiden med et enkelt 
knappetrykk.

HEPA-filter

Dette HEPA-filteret fanger opp skadelige 
mikroskopiske skadedyr som forårsaker 
luftveisallergier. Bytt filteret hver sjette måned for å 
opprettholde den effektive filtreringen.
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Høydepunkter

* Sammenlignet med en støvsuger på 2000 watt. Philips interne måling, 
2010.
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Filtrering
• Utblåsningsfilter: HEPA-filter som kan vaskes
• Filtertype: HEPA
• Støvkapasitet: 1,7 l

Munnstykker og tilbehør
• Tilbehør: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
• Oppbevaring av tilbehør: På rørklips
• Standardmunnstykke: Universalmunnstykke

Ytelse
• Luftstrøm (maks.): 34 l/s
• Inngangseffekt (IEC): 1400 W
• Støynivå (Lc IEC): 82 dB
• Sugeeffekt (maks): 300 W
• Vakuum (maks.): 28 kPa

Bærekraftighet
• Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
• Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Brukervennlighet
• Bærehåndtak: Front
• Rørkobling: Konisk
• Indikator for full støvbeholder
• Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
• Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
• Hjultype: Gummi
• Rekkevidde: 10 m
• Ledningslengde: 6 m

Mål og vekt
• Vekt, produkt: 5,5 kg
• Mål, produkt (L x B x H): 428,5 x 314 x 213 mm
•
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