
 

 

Philips SmallStar
Støvsuger med pose

1600 W

FC8230/01
Frihed til at bevæge dig!

Kompakt, let og kraftfuld
Få bevægelsesfrihed med Philips SmallStar. Denne støvsuger, der er utrolig kompakt og 
let, er meget nem at håndtere, og en kombination af stor effekt og HEPA-filtrering giver 
dig fantastiske rengøringsresultater!

Nem at styre og opbevare
• Kompakt størrelse, der gør den nem at styre og opbevare

Nem at bære
• Let og nem at bære
• To praktiske bærehåndtag til nem transport

Fantastiske rengøringsresultater
• Høj sugestyrke giver fantastiske rengøringsresultater

Nem at styre
• Store gummihjul, der gør den nem at styre

Filtrering af fint støv
• Clean Air HEPA-filter til filtrering af fint støv



 Kompakt størrelse

Denne støvsugers kompakte størrelse gør den nemt 
at manøvrere med under brug og nem at gemme væk 
efter brug.

Letvægt

Støvsugerens lave vægt gør den nem at bære.

Høj sugestyrke
Høj sugestyrke giver fantastiske rengøringsresultater

Store gummihjul

De store hjul sørger for, at den nemt kører over 
forhindringer som f.eks. dørtrin, og fordi de er lavet 

af blødt gummi på ydersiden, beskadiger de ikke dine 
gulve. Disse hjul garanterer nem manøvrering.

To bærehåndtag

Denne støvsuger har et bærehåndtag fortil og et 
foroven. Dette gør den nem at bære før, under og 
efter brug.

Clean Air HEPA-filter

Det højeffektive luftpartikelfilter filtrerer fint støv fra 
luften. Dette garanterer, at mere støv fanges.
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Specifikationer
Design
• Farve: Rød

Filtrering
• Støvposens type: s-bag
• Støvfilter: Clean Air HEPA-filter
• Støvkapacitet: 2 L

Mundstykke og tilbehør
• Inklusive tilbehør: Børste, Sprækkemundstykke, 

Lille mundstykke
• Standardmundstykke: Universalmundstykke

Performance
• Luftstrøm (maks.): 36 l/s
• Indgangseffekt (IEC): 1400 W
• Indgangseffekt (maks.): 1600 W
• Støjniveau (Lc IEC): 80 dB
• Sugeeffekt (maks.): 275 W
• Vakuum (maks.): 29 kPa

Brugervenlighed
• Rørkobling: Konisk
• Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
• Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal
• Hjultype: Gummi
• Aktionsradius: 9 m
• Ledningslængde: 6 m

Vægt og dimensioner
• Emballagens mål (L x B x H): 340 x 258 x 218 mm
• Produktets vægt: 3,9 kg
•
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