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Sloboda pohybu!
Kompaktný, ľahký a výkonný

Vychutnajte si slobodu pohybu s modelom Philips SmallStar. Tento mimoriadne

kompaktný a ľahký vysávač sa jednoducho ovláda a spája v sebe vysoký výkon s

filtráciou HEPA, vďaka čomu zaručí skvelé výsledky pri vysávaní!

Jednoduché manévrovanie a odkladanie

Kompaktná veľkosť na jednoduché manévrovanie a odkladanie

Jednoduché prenášanie

Nízka hmotnosť na jednoduché prenášanie

Dve praktické prenosné rukoväte na jednoduché prenášanie

Vynikajúce výsledky čistenia

Vysoký sací výkon pre vynikajúce výsledky pri vysávaní

Jednoduché manévrovanie

Veľké gumené kolieska na jednoduché manévrovanie

Filtrácia jemného prachu

Vzduchový filter Clean Air HEPA na filtrovanie jemného prachu



Bezvreckový vysávač FC8282/01

Hlavné prvky Technické údaje

Kompaktná veľkosť

Kompaktná veľkosť tohto vysávača uľahčuje

jeho pohyb pri práci a odkladanie po použití.

Nízka hmotnosť

Nízka hmotnosť vysávača uľahčuje jeho

prenášanie.

Vysoký sací výkon

Vysoký sací výkon pre vynikajúce výsledky pri

vysávaní

Veľké gumené kolieska

Veľké kolieska uľahčujú prechádzanie cez

prekážky, ako napr. prahy, a keďže sú zvonka

olemované mäkkou gumou, nepoškodia vaše

dlážky. Tieto kolieska zaručia jednoduché

manévrovanie.

Dve prenosné rukoväte

Tento vysávač má jednu prenosnú rukoväť

vpredu a jednu navrchu. Tie zjednodušujú

prenášanie pred použitím, počas používania aj

po ňom.

Filter Clean Air HEPA

Veľmi účinný filter HEPA (High Efficiency

Particulate Air) odfiltruje zo vzduchu jemné

čiastočky. Vďaka tomu sa zachytí oveľa viac

prachu.

 

Dizajn

Farba: Purpurová orchidea

Filtrácia

Výstupný filter: Filter Clean Air HEPA

Typ filtra: HEPA

Kapacita na prach: 1 l

Nástavce a príslušenstvo

Príslušenstvo: Kefa, Štrbinová hubica, Malý

nástavec

Bežný nástavec: Viacúčelový nástavec

Výkonný

Prietok vzduchu (max): 33 l/s

Príkon (IEC): 1400 W

Vstupný výkon (max): 1600 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 82 dB

Sací výkon (max): 250, 275 W

Vákuum (max): 28 kPa

Použiteľnosť

Pripojenie trubice: Kužeľovitý

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Typ koliesok: Guma

Akčný rádius: 9 m

Dĺžka kábla: 6 m

Hmotnosť a rozmery

Rozmery balenia (D x Š x V): 340 x 258 x

218 mm

Hmotnosť produktu: 4,2 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑01‑21

Verzia: 2.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

