
 

 

Philips SmallStar
Dammsugare med påse

1 800 W

FC8234/01
Rörelsefrihet!

Kompakt, lätt och kraftfull
Upplev rörelsefriheten med Philips SmallStar. Den här dammsugaren är mycket kompakt, 
väger lite och är lätt att hantera. Den kombinerar hög effekt och HEPA-filtrering vilket ger 
fantastiska rengöringsresultat!

Lätt att hantera och förvara
• Kompakt storlek för enkel manövrering och förvaring

Lätt att bära
• Lätt och enkel att bära
• Två bekväma bärhandtag som gör den enkel att bära

Fantastiska städresultat
• Hög sugeffekt för fantastiskt rengöringsresultat

Lätt att hantera
• Stora gummihjul för enkel manövrering

Dammfiltrering
• Clean Air HEPA-filter för filtrering av fint damm



 Kompakt format

Dammsugarens kompakta storlek gör den enkel att 
hantera när du använder den och enkel att förvara 
efter användning.

Lätt

Dammsugarens låga vikt gör den enkel att bära.

Hög sugeffekt
Hög sugeffekt för fantastiskt rengöringsresultat

Stora gummihjul

De stora hjulen gör det enkelt att köra över hinder 
som trösklar, och efter som de har mjukt gummi på 

utsidan skadar de inte golvet. De här hjulen 
garanterar enkel manövrering.

Två bärhandtag

Dammsugaren har ett bärhandtag framtill och ett på 
ovansidan. Det gör den enkel att bära, före, under 
och efter användning.

Clean Air HEPA-filter

Det högeffektiva partikelluftfiltret filtrerar bort fint 
damm ur luften. Det garanterar att mer damm fångas 
upp.
FC8234/01

Specifikationer
Design
• Färg: Oyster silver

Filtrering
• Typ av dammpåse: s-bag
• Utblåsfilter: Clean Air HEPA-filter
• Dammkapacitet: 2 L

Munstycken och tillbehör
• Medföljande tillbehör: Borste, Fogmunstycke, Litet 

munstycke
• Standardmunstycke: Universalmunstycke

Prestanda
• Luftflöde (max): 37 l/s
• Ineffekt (IEC): 1 600 W
• Ineffekt (max): 1 800 W
• Ljudnivå (Lc IEC): 82 dB
• Sugeffekt (max): 300 W
• Uppsugningskraft (max): 30 kPa

Användbarhet
• Rörkoppling: Konisk
• Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
• Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
• Hjultyp: Gummi
• Aktionsradie: 9 m
• Sladdlängd: 6 m

Vikt och mått
• Förpackningens mått (LxBxH): 340 x 258 x 

218 mm
• Produktens vikt: 3,9 kg
•
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