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Przechowuj w niewidocznym miejscu!
Bardzo mały, z pojemnikiem

Dzięki niewielkim rozmiarom odkurzacz jest lekki i łatwy do przechowywania. Po użyciu odkurzacz i wszystkie

akcesoria można schować do wygodnego pojemnika. Ponadto, w tym odkurzaczu można używać worków S-

bag.

Wygodne przechowywanie akcesoriów w praktycznym pojemniku

Miękki pojemnik kartonowy z tacką na akcesoria

Duża siła czyszczenia

Silnik o mocy 1600 W zapewniający maksymalną moc ssania 300 W

Czyste powietrze w Twoim domu

Filtr HEPA zapewnia doskonałą filtrację wydmuchiwanego powietrza

Higieniczna wymiana worka na kurz

Worek s-bag to standardowy, jednorazowy worek na kurz



Odkurzacz workowy FC8208/01

Zalety Dane techniczne

Miękki pojemnik kartonowy z tacką na

akcesoria

Opakowanie z miękkiego kartonu może służyć

jako pojemnik do odpowiedniego

przechowywania urządzenia, które pozwoli

dłużej z niego korzystać. Kartonowa przegroda

na wąż umożliwia jego osobne

przechowywanie, a stawiana na odkurzaczu

kartonowa tacka mieści nasadki, rury i

akcesoria.

Filtr HEPA

Ten filtr HEPA wyłapuje mikroskopijne

organizmy wywołujące alergie układu

oddechowego. W celu zapewnienia skutecznej

filtracji filtr HEPA należy wymieniać co 6

miesięcy.

Worek s-bag

Worek s-bag to standardowy, jednorazowy

worek na kurz, który jest szeroko dostępny i

łatwo rozpoznawalny dzięki

charakterystycznemu logo. Pasuje do

odkurzaczy workowych firm Philips, Electrolux,

AEG, Volta i Tornado.

Wzornictwo

Kolor: Jaskrawy fioletowy

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 1600 W

Moc wejściowa (IEC): 1400 W

Moc ssania (maks.): 300 W

Podciśnienie (maks.): 29 kPa

Nadmuch (maks.): 35 l/s

Poziom hałasu (Lc IEC): 84 dB

Filtracja

Pojemność na kurz: 2 l

Typ worka na kurz: Worek s-bag

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Zmywalny

filtr HEPA

Parametry użytkowe

Promień działania: 9 m

Typ rury: Trzyczęściowa rura teleskopowa

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Wskaźnik napełnienia worka

Połączenie: Stożkowe

System ułatwiający przechowywanie: Powrót

Typ kółek: Plastik

Długość przewodu: 5 m

Nasadki i akcesoria

Uniwersalna nasadka: Uniwersalna nasadka

Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała

Przechowywanie akcesoriów: W kartonie do

przechowywania

Waga i wymiary

Waga: 3,5 kg
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