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Jednoducho ho ukryte!
Ultra-kompaktný, s úložným boxom

Vďaka svojmu ultra-kompaktnému dizajnu je tento vysávač veľmi ľahký a jednoducho sa skladuje. Praktický

úložný box úhľadne uskladní po použití vysávač a ostatné príslušenstvo na čistenie. Tento vysávač je tiež

kompatibilný s vreckom S-bag.

Jednoduché odkladanie príslušenstva do praktickej krabica

Poplastovaná kartónová škatuľa s priečinkom na príslušenstvo

Vysoký čistiaci výkon

1400 W motor generujúci sací výkon 250 W

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter HEPA pre vynikajúcu filtráciu vyfukovaného vzduchu

Hygienické vyberanie vrecka na prach

s-bag je štandardné jednorazové vrecko na prach



Vysávač s vreckom FC8207/01

Hlavné prvky Technické údaje

Poplastovaná kartónová škatuľa s priečinkom

na príslušenstvo

Tento obal je vyrobený z poplastovaného

kartónu a poskytuje tak dlhšiu životnosť pri

používaní na odkladanie. Vo vnútri má

kartónovú priehradku, ktorá pri odložení

oddeľuje hadicu od vysávača, a kartónový

priečinok nad vysávačom na odkladanie

hubice, trubíc a príslušenstva.

Filter HEPA

Tento filter HEPA zachytáva škodlivé

mikroskopické parazity, ktoré spôsobujú alergie

dýchacích ciest. Na zachovanie účinnej filtrácie

vymieňajte filter HEPA každých 6 mesiacov.

s-bag

s-bag je štandardné jednorazové vrecko na

prach, ktoré je všeobecne rozšírené a ľahko

rozpoznateľné podľa svojho loga. Je vhodné

pre vreckové vysávače značky Philips,

Electrolux, AEG, Volta a Tornado.

Dizajn

Farba: Svetlá červenooranžová farba

Výkon

Vstupný výkon (max): 1400 W

Príkon (IEC): 1200 W

Sací výkon (max): 250 W

Vákuum (max): 28 kPa

Prietok vzduchu (max): 34 l/s

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 84 dB

Filtrácia

Kapacita na prach: 2 l

Typ prachového vrecka: s-bag

Výstupný filter: Umývateľný filter HEPA

Použiteľnosť

Akčný rádius: 9 m

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu

Indikátor plného vrecka

Spojovanie: Kónický

Pomocník pri parkovaní a ukladaní: Späť

Typ koliesok: Plast

Dĺžka kábla: 6 m

Nástavce a príslušenstvo

Bežný nástavec: Viacúčelový nástavec

Príslušenstvo: Štrbinová hubica, Malý

nástavec

Odkladanie príslušenstva: V poplastovanej

kartónovej odkladacej škatuli

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť: 3,5 kg
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