
 

 

Philips EasyLife
Sesalnik brez vrečke

1400 W

FC8144/01
Prihranite do 20 % energije*

Sesalnik za okolju prijaznejše sesanje
Sesalniki Philips EasyLife vam zagotavljajo visoko zmogljivost čiščenja in porabijo manj 
energije kot običajni sesalniki. Omogočajo tudi enostavno praznjenje komore s pritiskom 
na gumb, ne da bi si pri tem umazali roke.

Majhna poraba energije, velika zmogljivost
• 1400 W motor z največjo sesalno močjo 300 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



 1400 W, 300 W EasyLife

Učinkovit 1400 W motor z največjo sesalno močjo 
300 W za manjšo porabo energije pri enako 
učinkovitem čiščenju.

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.
FC8144/01

Značilnosti

* V primerjavi z 2000 W sesalnikom. Philipsove interne meritve, 2010.
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Filtriranje
• Izpušni filter: Pralni filter HEPA
• Vrsta filtra: HEPA
• Zmogljivost za prah: 1,7 l

Nastavki
• Pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
• Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
• Standardni nastavek: Večnamenski nastavek

Delovanje
• Pretok zraka (najv.): 34 l/s
• Vhodna moč (IEC): 1400 W
• Raven hrupa (Lc IEC): 82 dB
• Moč sesanja (najvišja): 300 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: 5,5 kg
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 428,5 x 314 x 

213 mm
•
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