
Dulkių siurblys su
maišeliu

EasyLife

 

2100 W

„Animal+“

 
FC8200

Puikūs valymo rezultatai valant bet kokius grindų

paviršius

Didesnė galia – švariau

Palepinkite save išties švariomis grindimis su „Philips EasyLife“ dulkių siurbliu ir

naujuoju turbošepečiu, dar efektyviau valančiu kilimus. 2100 W variklis – puiki

valymo galia ir neįtikėtini rezultatai. Pasidžiaukite labiau savo grindimis.

Puikūs valymo rezultatai

2100 W variklis, generuojantis maks. 425 W siurbiamąją galią

„Turbo“ šepečio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių

Patogumas

Higieniškas dulkių maišelio pašalinimas – valykite grindis lengviau

Ilgas laidas patogiai siurbti

Integruota antialerginė sistema

„s-bag Classic Long Performance“ tipo maišelis sulaiko smulkiausias dulkes

HEPA filtras – švari ir sveika namų aplinka



Dulkių siurblys su maišeliu FC8200/01

Ypatybės Specifikacijos

„s-bag“ CLP

„Philips s-bag Classic Long Performance“ tipo

maišelis, pagamintas iš trijų sluoksnių aukštos

kokybės neužsikemšančios medžiagos,

surenka smulkiausias dulkes. Šiuo puikiu

filtravimo būdu užtikrinamas geresnis valymas

ir švaresnis oras jūsų namuose. „s-bag CLP“

dulkių maišelį išbandė ir patvirtino

nepriklausomų tyrimų institutas – „TÜV

Rheinland“ grupė. Įrodyta, kad šio tipo

maišelis naudojamas 50 % ilgiau nei įprastas

dulkių maišelis.

2100 vatų variklis

Šis galingas 2100 W variklis generuoja maks.

425 W siurbiamąją galią ir užtikrina puikius

rezultatus.

HEPA filtras

Šis HEPA filtras sugauna iki 99% dulkių,

alergenų ir kitų smulkių dalelių. Dulkės

sulaikomos siurblyje, o jūs galite mėgautis

švaria ir sveika aplinka namuose.

Higieniškas dulkių maišelio pašalinimas

Dėl higieniškos „s-bag“ uždarymo sistemos ir

lengvai iš dulkių kameros išimamo maišelio,

išimdami „s-bag“ neturėsite jokio kontakto su

dulkėmis.

Tolimas pasiekimas

Su 9 metrų ilgį viršijančiu laidu galėsite valyti

dar daugiau ir nereikės perjungti į kitą tinklo

lizdą.

„Turbo“ šepečio antgalis

„Turbo“ šepečio antgalis leidžia giliai išvalyti

kilimą ir nuo jo nuimti plaukus bei pūkus.

Besisukantis šepetys aktyviai pakelia dulkes ir

plaukus, todėl siurblys 25 % geriau susiurbia

nešvarumus nuo kilimų. Antgalio ratukai

apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.

Konstrukcija

Spalva: Juoda elektrinė

„Performance“

Įeinanti energija (maks.): 2100 W

Įeinanti energija (IEC): 1800 W

Siurbimo galia (maks.): 410 W

Siurbimas (maks.): 30 kPa

Oro srovė (maks.): 45 l/s

Triukšmo lygis (Lc IEC): 80 dB

Filtravimas

Dulkių tūris: 3 l

Dulkių maišelio tipas: „S-bag“

Išmetimo filtras: HEPA plaunamas filtras

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 10 m

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Nešimo rankena: Priekis

Dulkių maišelio pilnumo indikatorius

Vamzdžio sujungimas: Kūginis

Su ratukais: Guma

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: Universalus antgalis

Papildomas antgalis: Didelis turbininis

šepetys

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas

antgalis

Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 5,5 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 428,5 x 314 x

213 mm
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