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Подарете си действително чист под
Голяма мощност и голям обхват

Подарете си действително чист под с прахосмукачката Philips EasyLife. 2000-ватовият

електромотор осигурява висока почистваща мощност за идеални резултати. Радвайте се

повече на вашия под.

Висока почистваща мощност

2000 W мотор за макс. 350 W смукателна мощност

Бъдете уверени в оптималните резултати при почистване

Светлинният индикатор показва кога отделението за смет трябва да бъде изпразнено

Лесно изхвърляне на сметта

Дръжка за лесно изваждане на контейнера за смет

Контейнер за смет със система за освобождаване с един бутон

Чист въздух във Вашия дом

HEPA филтър за отлично филтриране на изходящия въздух.

Изключителни резултати при килими и мебели

Въртяща се мини турбо четка за лесно почистване на косми и пух



Прахосмукачка без торба FC8147/01

Акценти Спецификации

2000 W мотор

Мощният 2000-ватов мотор генерира макс. 350 вата

смукателна мощност за идеални резултати при

почистване.

Светлинен индикатор

Светлинният индикатор се включва, когато

отделението за смет е пълно и трябва да бъде

изпразнено. Изпразването и почистването на

отделението за смет и филтъра ще ви гарантира

постоянни оптимални резултати при почистване.

Система за освобождаване с един бутон

Затвореният контейнер за смет на прахосмукачката

Philips без торба може да бъде изпразнен от долната

страна само с едно натискане на бутон.

Филтър HEPA

Този HEPA филтър улавя вредните микроби,

предизвикващи дихателни алергии. За да си осигурите

ефективно филтриране, сменяйте HEPA филтъра

през 6 месеца.

Мини турбо четка

Мини турбо четката бързо отстранява (животински)

косми, мъх и прах. Тази четка е идеална за хора с

домашни любимци.

 

Дизайн

Цвят: Синьо-черно

Филтриране

Изходящ филтър: Миещ се филтър HEPA

Модел филтър: HEPA

Вместимост за прах: 1,7 л

Накрайници и принадлежности

Аксесоари: Четка, Тесен накрайник, Малък

накрайник

Съхраняване на приставки: На тръбна щипка

Допълнителен накрайник: Мини турбо четка

Стандартен накрайник: Универсален накрайник

Производителност

Въздушен поток (макс.): 38 л/сек.

Входна мощност (IEC): 1800 W

Консумирана мощност (макс.): 2000 W

Ниво на шума (Lc IEC): 82 dB

Всмукателна мощност (макс.):

350 W

Вакуум (макс.): 28 kPa

Устойчивост

Опаковка: над 90% рециклирани материали

Ръководство за потребителя: 100% рециклирана

хартия

Използваемост

Дръжка за носене: Предно

Сглобяване на тръбата: Коничен

Индикатор за пълен контейнер за смет

Управление на мощността: Електронно на уреда

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Тип на колелата: Гумен

Радиус на действие:

10 м

Дължина на кабела: 6 м

Тегло и размери

Тегло на изделието: 5,5 кг
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