
 

 

Philips SmallStar
Pölypussiton pölynimuri

1 600 W

FC8280/01
Vapaus liikkua

Kompakti, kevyt ja tehokas
Koe liikkumisen vapaus Philips SmallStarilla. Pölynimuria on erittäin helppo käsitellä, koska 
se on todella pienikokoinen ja kevyt. Tehokkuus ja HEPA-suodatus takaavat erinomaisen 
siivoustuloksen.

Helppo käyttää ja säilyttää
• Pieni koko helpottaa käyttöä ja säilytystä

Helppo kantaa
• Kevyt kantaa
• Kaksi kätevää kahvaa helpottavat kantamista

Erinomaisen puhdasta jälkeä
• Suuri imuteho takaa erinomaisen siivousjäljen

Helppo käyttää
• Isot kumipyörät helpottavat käyttöä

Suodattaa hienoimmatkin pölyhiukkaset
• Clean Air HEPA -suodatin suodattaa hienoimmatkin pölyhiukkaset



 Pienikokoinen

Pienen kokonsa ansiosta pölynimuria on helppo 
käyttää ja säilyttää.

Kevyt

Keveytensä ansiosta pölynimuria on helppo kantaa.

Suuri imuteho
Suuri imuteho takaa erinomaisen siivousjäljen

Isot kumipyörät

Pölynimurissa on isot pyörät, joten esteet, kuten 
kynnykset, on helppo ylittää. Pyörien ulkopinta on 

pehmeää kumia, eivätkä ne vahingoita lattioitasi. Ne 
takaavat myös pölynimurin helpon käsittelyn.

Kaksi kantokahvaa

Pölynimurissa on yksi kantokahva edessä ja yksi 
päällä. Näin kantaminen on helppoa ennen käyttöä, 
käytön aikana ja käytön jälkeen.

Clean Air HEPA -suodatin

HEPA -suodatin (High Efficiency Particulate Air) 
suodattaa hienon pölyn ilmasta. Näin saadaan 
kerättyä enemmän pölyä pois huoneilmasta.
FC8280/01

Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Kirkkaanpunainen

Suodatus
• Poistosuodatin: Clean Air HEPA -suodatin
• Suodatinmalli: HEPA
• Pölykapasiteetti: 1 V

Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Harja, Rakosuutin, 

Pieni suutin
• Vakiosuutin: Lattia-/mattosuutin

Suorituskyky
• Ilmankierto (enintään): 33 l/s
• Tuloteho (IEC): 1400 W
• Syöttöteho (enintään): 1600 W
• Käyntiääni (Lc IEC): 82 dB
• Imuteho (enintään): 250 W
• Alipaine (enintään): 28 kPa

Käytettävyys
• Putkiliitin: Kartiomainen
• Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
• Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen 

teleskooppiputki
• Renkaan tyyppi: Kuminen
• Toimintasäde: 9 m
• Johdon pituus: 6 m

Paino ja mitat
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 340 x 258 x 218 mm
• Tuotteen paino: 4,2 kg
•

Julkaisupäivä 2018-03-18

Versio: 3.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Kohokohdat
Pölypussiton pölynimuri
1 600 W

http://www.philips.com

