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Zużywa o 20% mniej energii*
Odkurzacz o bardziej ekologicznych parametrach

Odkurzacz Philips EasyLife został zaprojektowany z myślą o zapewnianiu

wyjątkowej skuteczności sprzątania przy mniejszym zużyciu energii w porównaniu

z tradycyjnymi odkurzaczami. Ponadto oferuje możliwość łatwego opróżniania

pojemnika na kurz za pomocą prostego naciśnięcia przycisku.

Pobiera mało prądu, zapewnia wspaniałe efekty

Silnik o mocy 1400 W zapewniający maksymalną moc ssania 300 W

Pewne i dokładne czyszczenie

Wskaźnik informuje o konieczności opróżnienia pojemnika na kurz

Proste usuwanie zanieczyszczeń

Uchwyt zapewniający łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Pojemnik na kurz z jednoprzyciskowym systemem opróżniania

Czyste powietrze w Twoim domu

Filtr HEPA zapewnia doskonałą filtrację wydmuchiwanego powietrza



Odkurzacz bezworkowy FC8144/01

Zalety Dane techniczne

1400 W, 300 W EasyLife

Wydajny silnik o mocy 1400 W zapewnia

maksymalną moc ssania 300 W, co oznacza

zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu

dokładności sprzątania.

Wskaźnik

Wskaźnik zapala się, gdy pojemnik na kurz

jest pełny i konieczne jest jego opróżnienie.

Opróżnianie i mycie pojemnika na kurz i filtra

pozwala zachować optymalną skuteczność

sprzątania przez cały czas.

Jednoprzyciskowy system opróżniania

Zamknięty pojemnik na kurz bezworkowego

odkurzacza firmy Philips można łatwo opróżnić

od spodu, naciskając jeden przycisk.

Filtr HEPA

Ten filtr HEPA wyłapuje mikroskopijne

organizmy wywołujące alergie układu

oddechowego. W celu zapewnienia skutecznej

filtracji filtr HEPA należy wymieniać co 6

miesięcy.

 

Filtracja

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Zmywalny

filtr HEPA

Typ filtra: HEPA

Pojemność na kurz: 1,7 l

Nasadki i akcesoria

Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała

Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka

Wydajność

Nadmuch (maks.): 34 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1400 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 82 dB

Moc ssania (maks.): 300 W

Podciśnienie (maks.): 28 kPa

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Parametry użytkowe

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Łączenie rury: Stożkowe

Wskaźnik pełnego pojemnika na kurz

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Promień działania: 10 m

Długość przewodu: 6 m

Waga i wymiary

Waga produktu: 5,5 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

428,5 x 314 x 213 mm

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* W porównaniu do odkurzacza o mocy 2000 wat.
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