
 

Sáčkový vysavač

2000 Series

 
900 W

Zachytí 99,9 % prachu*

Kompaktní a lehký

Sada filtrů

 

FC8245/09 Vynikající výsledky na všech podlahách
S protialergickým filtrem, který zachytí jemný prach a alergeny.

Vysavač Philips PowerGo zajišťuje skvělé výsledky při úklidu díky úspornému

motoru. Udržujte vzduch ve své domácnosti čistý a zdravý díky protialergickému

filtru, který zachytí více než 99,9 % škodlivých částic.

Vynikající výkon

900W motor s vysokým sacím výkonem

Zachytí 99,9% prachu* pro skvělé výsledky úklidu

Protialergický filtr zadržuje více než 99,9 % částic – certifikát ECARF

Víceúčelová hubice pro skvělé čištění různých druhů podlah

Čištění bez námahy

Kompaktní a lehký pro snadné přenášení

Dlouhý dosah (9 m) umožňuje větší pohyblivost bez nutnosti vypojit kabel.

Nastavitelný sací výkon pro úklid v jakékoli situaci

Zabudovaný nástroj je příhodně uložen, takže je vždy po ruce

Praktické sáčky s dlouhou životností se snadno vejdou do velké, 3litrové prachové

komory

Náhradní prachové sáčky a filtry jsou součástí balení



Sáčkový vysavač FC8245/09

Přednosti

Vysoce výkonný 900W motor

Vysoce výkonný 900W motor poskytuje

vysoký sací výkon a zajišťuje tak skvělé

výsledky při čištění.

Zachytí 99,9 % prachu*

Velmi účinná hubice a vysoký sací výkon

umožňují zachytit 99,9 % jemného prachu*.

Kompaktní a lehký

Díky kompaktnímu a lehkému provedení lze

vysavač snadno uložit i přenášet.

Dlouhý dosah (9 m)

9metrový dosah od zástrčky k hubici umožňuje

delší použití bez nutnosti vypojení kabelu.

Certifikovaný protialergický filtr

Certifikovaný protialergický filtr zachytí 99,9 %

prachových částic – včetně pylů, chlupů

domácích zvířat a roztočů – což je ideální pro

alergiky.

Nastavitelný sací výkon

Nastavte si vhodný sací výkon pro úklid

v jakékoli situaci a konkrétní povrch u vás

doma.

Praktické zabudované příslušenství

Štěrbinový nástavec je zabudován do

vysavače, takže jej budete mít v případě

potřeby vždy po ruce.

3l sáčky s-bag s dlouhou životností

Velká 3litrová prachová komora a univerzální

sáčky s dlouhou životností umožňují optimální

sací výkon až do úplného naplnění, a navíc

neprodyšnou likvidaci bez nepořádku.

Víceúčelová hubice

Víceúčelovou hubici lze snadno nastavit

pomocí nožního pedálu, pro optimální použití

na tvrdých podlahách nebo kobercích.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

 



Sáčkový vysavač FC8245/09

Specifikace

Výkon

Příkon (max.): 900 W

Příkon (IEC): 750 W

Úroveň síly zvuku: 77 dB

Použitelnost

Akční rádius: 9 m

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Délka kabelu: 6 m

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Typ koleček: Plast

Spojka trubice: Kónická

Ovládání napájení: Otočný knoflík

Design

Barva: Tmavá královská modrá

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Classic

Long Performance

Kapacita nádoby na prach: 3 L

Výstupní filtr: Protialergický filtr

Filtr motoru: Jednovrstvý pěnový filtr

Hubice a příslušenství

Obsahuje příslušenství: Kartáč 2 v 1, Nástavec

pro štěrbiny

Prostor pro příslušenství: Integrováno

Další příslušenství: 4 prachové sáčky a filtry

Standardní hubice: Víceúčelová hubice

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 403 x 263 x

220 mm

Hmotnost produktu: 4,3 kg

* Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se

štěrbinami (IEC62885-2).
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