
 

 

Philips SmallStar
Støvsuger med pose

1800 W

FC8234/01
Frihet til bevegelse.

Kompakt, lett og kraftig
Opplev bevegelsesfrihet med Philips SmallStar. Denne støvsugeren, som er svært 
kompakt og lett, er enkel å bruke og kombinerer høy effekt med HEPA-filtrering for å gi 
deg flotte rengjøringsresultater.

Enkel manøvrering og oppbevaring
• Kompakt størrelse for enkel manøvrering og oppbevaring

Enkel å bære
• Lett å bære
• To praktiske bærehåndtak som gjør den enkel å bære

Utmerkede rengjøringsresultater
• Høy sugeeffekt for utmerkede rengjøringsresultater

Enkel manøvrering
• Store gummihjul for enkel manøvrering

Filtrering av fine støvpartikler
• Clean Air-HEPA-filter for filtrering av fine støvpartikler



 Kompakt størrelse

Med støvsugerens kompakte størrelse er den enkel 
å manøvere og enkel å oppbevare etter bruk.

Lett

Det er enkelt å bære denne lette støvsugeren.

Høy sugeeffekt
Høy sugeeffekt for utmerkede rengjøringsresultater

Store gummihjul

Med de store hjulene blir det enkelt å kjøre over 
hindringer, som dørterskler, og siden de er laget 

med myk gummi på utsiden, blir ikke gulvene ødelagt. 
Med disse hjulene blir det garantert enkelt å 
manøvrere.

To bærehåndtak

Denne støvsugeren har et bærehåndtak foran og et i 
toppen. Det gjør at den er enkel å bære før, under 
og etter bruk.

Clean Air HEPA-filter

High Efficiency Particulate Air-filteret (partikkelfilter 
med høy effekt) filtrerer fine støvpartikler fra luften. 
Dette garanterer at mer støv fanges opp.
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Spesifikasjoner
Utforming
• Farge: Østers sølv

Filtrering
• Støvposetype: s-bag
• Utblåsningsfilter: Clean Air HEPA-filter
• Støvkapasitet: 2 l

Munnstykker og tilbehør
• Tilbehør: Børste, Fugemunnstykke, Lite 

munnstykke
• Standardmunnstykke: Universalmunnstykke

Ytelse
• Luftstrøm (maks.): 37 l/s
• Inngangseffekt (IEC): 1600 W
• Inngangseffekt (maks.): 1800 W
• Støynivå (Lc IEC): 82 dB
• Sugeeffekt (maks): 300 W
• Vakuum (maks.): 30 kPa

Brukervennlighet
• Rørkobling: Konisk
• Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
• Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
• Hjultype: Gummi
• Rekkevidde: 9 m
• Ledningslengde: 6 m

Mål og vekt
• Emballasjens mål (L x B x H): 340 x 258 x 218 mm
• Vekt, produkt: 3,9 kg
•
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