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Volnost pohybu
Kompaktní, lehký a výkonný

Zažijte volnost pohybu s vysavačem Philips Smallstar. Mimořádně kompaktní a

lehký vysavač se vyznačuje snadnou manipulací a kombinací vysokého výkonu

s HEPA filtrací, může tak poskytnout skvělé výsledky čištění!

Snadné ovládání a skladování

Kompaktní velikost pro snadné ovládání a skladování

Snadné přenášení

Nízká hmotnost pro snadné přenášení

Dvě pohodlné rukojeti pro snadné přenášení

Skvělé výsledky čištění

Vysoký sací výkon pro skvělé výsledky čištění

Snadné ovládání

Velká gumová kolečka pro snadné ovládání

Filtrace jemného prachu

Filtr Clean Air HEPA pro filtraci jemného prachu



Sáčkový vysavač FC8232/01

Přednosti Specifikace

Kompaktní velikost

Kompaktní velikost tohoto vysavače usnadňuje

ovládání při používání a snadné skladování po

použití.

Lehké

Nízká hmotnost tohoto vysavače zajišťuje jeho

snadné přenášení.

Vysoký sací výkon

Vysoký sací výkon pro skvělé výsledky čištění

Velká gumová kolečka

Velká kolečka zajišťují snadné přejíždění

překážek, jako jsou prahy. Zvenku jsou

vyrobena z jemné gumy, takže nedojde

k poškození podlah. Tato kolečka zajišťují

snadné ovládání.

Dvě rukojeti pro přenášení

Tento vysavač je vybaven jednou rukojetí pro

přenášení vpředu a jednou nahoře. Přenášení

před, během a po použití je tak snadné.

Filtr Clean Air HEPA

Vysoce účinný vzduchový filtr odstraňuje

jemný prach ze vzduchu. To zaručuje zachycení

více prachových částic.

 

Tvar

Barva: Nachově orchideová

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Výstupní filtr: Filtr Clean Air HEPA

Kapacita pro prach: 2 l

Hubice a příslušenství

Příslušenství: Kartáč, Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Standardní hubice: Univerzální hubice

Výkon

Proud vzduchu (max.): 36 l/s

Příkon (IEC): 1 400 W

Příkon (max.): 1600 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 80 dB

Sací výkon (max.): 275 W

Vakuum (max.): 29 kPa

Použitelnost

Spojka trubice: Kónický

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Typ koleček: Pryžová

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6 m

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (D x Š x V):

340 x 258 x 218 mm

Hmotnost výrobku: 3,9 kg
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