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Ismerje meg az igazán tiszta padló felemelő

érzését

Nagy teljesítmény, maximális mozgástér

Ismerje meg az igazán tiszta padló felemelő érzését a Philips EasyLife porszívóval.

A 2000 W-os motor kiváló takarítási teljesítményt nyújt. Élvezze padlója

tisztaságát!

Kiemelkedő tisztító hatás

Maximum 350 W szívóerővel rendelkező 2000 W-os motor

Az optimális tisztítási teljesítmény garantált

Jelzőfény figyelmeztet, ha a portartályt ki kell üríteni

Egyszerű poreltávolítás

Fogantyú a könnyedén eltávolítható portartály érdekében

Egygombos kioldórendszerrel ellátott portartály

Tiszta levegő otthon

HEPA szűrő a kimeneti levegő hatékony szűréséhez

Kiváló eredmény szőnyegen és bútorokon

Forgó mini turbókefe a szőrszálak és bolyhok egyszerű eltávolításához



Porzsák nélküli porszívó FC8147/01

Fénypontok Műszaki adatok

2000 wattos motor

A nagy teljesítményű, 2000 wattos motor max.

350 watt szívóerőt képes kifejteni a tökéletes

tisztaság érdekében.

Jelzőfény

A jelzőfény figyelmeztet, ha a portartályt ki kell

üríteni. A portartály és a szűrő kiürítésével és

tisztításával gondoskodhat az optimális

takarítási eredményről.

Egygombos kioldórendszer

A porzsák nélküli Philips porszívó zárt

portartálya az alján, egyetlen

gombnyomásával nyitható és üríthető.

HEPA-szűrő

Ez a HEPA szűrő kiszűri a légzőszervi

megbetegedésekért felelős, mikroszkopikus

méretű allergéneket. A hatékony szűrés

fenntartása érdekében félévente cserélje ki a

HEPA szűrőt.

Mini turbókefe

A mini turbókefe gyorsan eltávolítja az

állatszőrt, a szöszöket és a port a kanapéról,

párnáról és egyéb textíliákról.Ez a kefe ideális

azoknak, akik háziállatot tartanak.

 

Kivitel

Szín: Éjkék

Szűrőrendszer

Kimeneti levegőszűrő: HEPA mosható szűrő

A szűrő típusa: HEPA

Portartály kapacitása: 1,7 l

Szívófejek és tartozékok

Tartozékok: Kefe, Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Kiegészítő szívófej: Mini turbókefe

Normál szívófej: Univerzális szívófej

Teljesítmény

Légáram (max.): 38 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 2000 W

Zajszint (Lc IEC): 82 dB

Szívóteljesítmény (max.): 350 W

Szívóerő (max.): 28 kPa

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Felhasználhatóság

Hordfogantyú: Előlap

Csőcsatlakozás: Kúpos

Portartály-telítettség jelző

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Csőtípus: Metál, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Hatósugár: 10 m

Vezetékhossz: 6 m

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 428,5 x

314 x 213 mm

Készülék tömege: 6 kg
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