
 

Penyedot debu
dengan kantung

CompactGo

 

1000 W

 

FC8291/01

Dahsyat di dalam dan praktis di luar
Daya variabel selalu tersedia tanpa memakan tempat

Penyedot debu Philips CompactGo memudahkan tugas bersih-bersih Anda. Alat

ini tangguh, mudah dibawa, digunakan, dan disimpan. Anda bisa menikmati hasil

yang lebih bersih dengan cara yang mudah.

Kinerja pembersihan yang kuat

Nozel untuk Lantai Keras

Nozel kecil dan Alat penjangkau celah

Motor 900 W

Bebas bergerak

Bobot ringan dan ringkas, mudah digerakkan

Penyimpanan ringkas

Alat berukuran kecil untuk penyimpanan ringkas

Kenyamanan terbaik

Kantung debu yang dapat dicuci

Pengaturan daya variabel



Penyedot debu dengan kantung FC8291/01

Kelebihan Utama Spesifikasi

Nozel untuk Lantai Keras

Ideal untuk membersihkan permukaan keras,

mudah menyedot rambut dan serpihan.

Nozel kecil dan Alat penjangkau celah

Nozel kecil dan Alat penjangkau celah

membantu Anda membersihkan perabotan dan

permukaan halus.

Bobot ringan dan ringkas

Anda bisa membawa dan memutar penyedot

debu dengan mudah saat pembersihan, berkat

bobotnya yang ringan dan ukurannya yang

kecil.

Ukuran kecil

Berkat ukurannya yang kecil, alat ini mudah

disimpan dan menghemat ruang.

Kantung debu yang dapat dipakai kembali

Kantung debu yang dapat dicuci

Pengaturan daya variabel

Setelan daya variabel membuat Anda dapat

memilih tingkat daya-sedot sesuai jenis

permukaan yang dibersihkan.

Motor 900 W

Motor 900 W

 

Desain

Warna: Cherry red

Kinerja

Daya masukan (IEC): 1.000 W

Daya isap (maks): 240 W

Vakum (maks): 20 kPa

Aliran udara (maks): 26,6 l/d

Tingkat kebisingan (Lc IEC): 84 dB

Penyaringan

Kapasitas debu: 1,6 L

Filter lubang keluaran udara: Mikrofilter

Filter motor: Spons Kasar (scouring pad)

Kegunaan

Radius gerak: 6 m

Panjang kabel: 4 m

Jenis tabung: Tabung plastik 2-bagian

Pegangan: Gagang ergonomis dengan

pengatur udara

Gagang pengangkat: Atas

Penghubung tabung: Kerucut

Bantuan penyimpanan / peletakan: Vertikal

dan horizontal

Jenis roda: Plastik

Kontrol daya

Nozel dan aksesori

Nozel standar: Nozel hanya untuk lantai

bersifat keras

Aksesori yang disertakan: Alat celah, Nozel

kecil

Keberlanjutan

Kemasan: > 75% material daur ulang

Panduan Pengguna: 100% kertas daur ulang

Berat dan dimensi

Berat produk: 4 kg

Dimensi produk (PxLxT):

337X260X233 milimeter
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