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Αποθηκεύεται και δεν φαίνεται!
Εξαιρετικά συμπαγής, με κουτί αποθήκευσης

Χάρη στον εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό της, αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι ελαφριά και αποθηκεύεται εύκολα. Με το

πρακτικό κουτί αποθήκευσης, αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα και όλα τα εξαρτήματα καθαρισμού μετά τη χρήση. Αυτή η

σκούπα είναι συμβατή και με τη σακούλα s-bag.

Εύκολη αποθήκευση των αξεσουάρ σε εύχρηστο κουτί

Πλαστικοποιημένο χαρτοκιβώτιο με δίσκο εξαρτημάτων

Μεγάλη καθαριστική ισχύς

Μοτέρ 1600 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 300 Watt

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας

Φίλτρο HEPA για εξαιρετικό φιλτράρισμα του αέρα εξαγωγής

Υγιεινή αφαίρεση της σακούλας σκόνης

Η σακούλα S-bag αποτελεί την τυπική σακούλα συλλογής σκόνης μίας χρήσης



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC8208/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πλαστικοποιημένο χαρτοκιβώτιο με δίσκο

εξαρτημάτων

Αυτή η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από

πλαστικοποιημένο χαρτόνι για αύξηση της διάρκειας

ζωής, όταν χρησιμοποιείται για αποθήκευση.

Διαθέτει χάρτινο διαμέρισμα στο εσωτερικό για να

αποθηκεύετε τον εύκαμπτο σωλήνα ξεχωριστά από

την ηλεκτρική σκούπα και χάρτινο δίσκο για

αποθήκευση του πέλματος, των σωλήνων και των

αξεσουάρ πάνω από την ηλεκτρική σκούπα.

Φίλτρο HEPA

Το φίλτρο HEPA αιχμαλωτίζει τα επιβλαβή

μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του

αναπνευστικού. Για αποτελεσματικό φιλτράρισμα,

αντικαθιστάτε το φίλτρο HEPA κάθε 6 μήνες.

S-bag

Η σακούλα S-bag αποτελεί την τυπική σακούλα

συλλογής σκόνης μίας χρήσης, η οποία διατίθεται

ευρέως και αναγνωρίζεται εύκολα από το λογότυπό

της. Είναι κατάλληλη για τις ηλεκτρικές σκούπες με

σακούλα των εταιριών Philips, Electrolux, AEG, Volta

και Tornado.

Σχεδιασμός

Χρώμα(τα): Έντονο μωβ

Μοντέλο: FC8208/01

Μοτέρ

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 1600 W

Απορροφητική ισχύς IEC: 1400 W

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 300 W

Ροή αέρα: 35 l/s

Σκούπα: 29 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας

Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο HEPA

(FC8029)

Χωρητικότητα σακούλας συλλογής σκόνης: 2 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Μήκος καλωδίου: 5 m

Ακτίνα δράσης: 9 m

Σωλήνας: 3 τεμάχια πλαστικό

Σύνδεση: Κωνικό σχήμα

Λαβή μεταφοράς: Ενσωματωμένο πάνω και

μπροστά

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος /

αποθήκευσης: Παρκάρισμα

Ρόδες: Πλαστικό

Βάρος:

3,5 κ.

Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 84 dB

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ: Εξάρτημα για γωνίες, μικρό πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων:

Πλαστικοποιημένο χαρτοκιβώτιο

Στόμιο: Για όλα τα πατώματα
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