
Aspirator cu sac

 
Pentru toate podelele

 

FC8208/03

Nu îl lăsaţi la vedere!
Ultracompact, prevăzut cu casetă de depozitare

Mulţumită design-ului ultracompact, acest aspirator are o greutate redusă şi este uşor de depozitat. O cutie

comodă poate fi utilizată pentru depozitarea aspiratorului şi a altor accesorii, după utilizare. Aspiratorul este

compatibil şi cu sacii s-bag.

Depozitare facilă a accesoriilor într-o cutie comodă

Cutie de carton plastifiată cu tavă pentru accesorii

Putere de curăţare superioară

Motor de 1600 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 300 Waţi

Aer curat în casa dvs.

Filtru HEPA pentru filtrare excelentă a aerului evacuat

Uşor de utilizat

Tub telescopic metalic

Îndepărtare igienică a sacului de praf

s-bag este sacul de praf de unică folosinţă standard



Aspirator cu sac FC8208/03

Repere Specificaţii

Cutie de carton plastifiată cu tavă pentru

accesorii

Acest ambalaj este creat din carton plastifiat

pentru a mări durata de viaţă a aspiratorului. În

interior conţine o partiţie din carton, pentru

stocarea furtunului separat de aspirator şi o

tavă din carton pentru depozitarea duzei, a

tuburilor şi a accesoriilor deasupra

aspiratorului.

Filtru HEPA

Acest filtru HEPA absoarbe paraziţii

microscopici dăunători care cauzează alergii

respiratorii. Pentru menţinerea filtrării eficiente,

înlocuiţi filtrul HEPA la fiecare 6 luni.

s-bag

s-bag este sacul de praf de unică folosinţă

standard disponibil în cele mai multe

magazine, uşor de recunoscut prin logo-ul său.

Este potrivit pentru aspiratoarele cu sac de la

Philips, Electrolux, AEG, Volta şi Tornado.

Design

Culori: Purpuriu intens

Model: FC8208/03

Motor

Putere de intrare maximă: 1600 W

Putere de intrare IEC: 1400 W

Putere maximă de aspirare: 300 W

Flux de aer: 36 l/s

Vid: 36 kPa

Specificaţii aspirator

Filtru de evacuare: Filtru HEPA lavabil

(FC8029)

Capacitatea sacului de praf: 2 L

Tipul sacului de praf: S-Bag

Indicator pentru sac de praf plin

Lungime cablu: 6 m

Rază de acţiune: 9 m

Tub: 3 piese de plastic

Cuplare: Conic

Mâner pentru transport: Parte superioară şi

frontală integrate

Asistenţă pentru aşezare/depozitare:

Aşezare

Roţi: Plastic

Greutate: 3,5 kg

Nivel de zgomot Lc IEC: 84 dB

Accesorii

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste

Depozitare accesoriu: Cutie de carton

plastifiat

Cap de aspirare: Toate podelele
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