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Skvělé čištění na všech podlahách
Větší výkon pro lepší čištění

Dopřejte si opravdu čistou podlahu díky vysavači Philips EasyLife s novým turbo

kartáčem< který zaručuje lepší vysávání koberců. 2100W motor poskytuje vysoký

výkon a perfektní výsledky.

Skvělé výsledky čištění

2 100W motor vytváří max. sací výkon 425 W

Hubice s kartáčem Turbo odstraní o 25 % více chlupů a prachu

Pohodlí

Hygienické odstranění prachového sáčku pro snadnější čištění

Dlouhý dosah pro pohodlný úklid

Integrovaný systém Anti-Allergy

Sáček s-bag Classic Long Performance zachycuje i jemný prach

Filtr HEPA pro čistou a zdravou domácnost



Sáčkový vysavač FC8200/01

Přednosti Specifikace

Sáček s-bag CLP

Sáček Philips s-bag Classic Long Performance

je vyroben ze tří vrstev kvalitního materiálu,

který se neucpává a zachytí ještě více jemného

prachu. Tato kvalitní filtrace vám zajistí lepší

výsledek úklidu a čistší vzduch u vás doma.

Tato vynikající filtrace vám zajistí lepší

výsledek úklidu a čistší vzduch u vás doma s-

bag CLP byl testován a certifikován nezávislým

institutem pro testování TÜV Rheinland Group

a bylo prokázáno, že vydrží až o 50 % déle než

standardní prachový sáček.

2 100W motor

Tento výkonný motor o příkonu 2 100 W vytváří

max. sací výkon 425 W, který zajistí vynikající

výsledky čištění.

Filtr HEPA

Tento filtr HEPA zachytí až 99 % prachu,

alergenů a další miniaturních částeček. Prach

se zachytí ve vysavači a vy můžete udržovat

svůj domov čistý, se zdravým prostředím.

Hygienické odstranění prachového sáčku

Díky hygienickému systému uzavírání sáčku s-

bag a jeho snadnému vyjmutí z prachové

komory můžete snáze zlikvidovat prachový

sáček, aniž byste se dotkli prachu.

Dlouhý dosah

Dosah více než 9 metrů vám umožní vyčistit

více bez přepínání do jiné zásuvky.

Hubice s kartáčem Turbo

Hubice s kartáčem Turbo umožňuje důkladné

čištění koberců a rychlé odstranění chlupů a

chomáčů. Rotující kartáč aktivně odstraňuje

malé prachové částice a chlupy a výsledkem je

o 25 % výkonnější čištění koberců. Kolečka

hubice zabraňují poškození v případě použití

na pevných podlahách.

Design

Barva: Elektrická čerň

Výkon

Příkon (max.): 2100 W

Příkon (IEC): 1800 W

Sací výkon (max.): 410 W

Podtlak (max.): 30 kPa

Proud vzduchu (max.): 45 l/s

Úroveň hluku (Lc IEC): 80 dB

Filtrace

Kapacita pro prach: 3 L

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Délka kabelu: 6 m

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Rukojeť pro přenášení: Přední

Indikátor naplnění prachem: Ano

Spojka trubice: Kónický

Typ koleček: Pogumovaná

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Univerzální hubice

Přídavná hubice: Turbokartáč

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 5,5 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V):

428,5 x 314 x 213 mm
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