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FC8291/01

Duża moc i niewielkie wymiary
Regulacja mocy; odkurzacz nie zajmuje miejsca

Nowy odkurzacz CompactGo firmy Philips ułatwia sprzątanie. Ma dużą moc i

łatwo się nim manewruje. Ponadto jego przenoszenie i przechowywanie nie

sprawia żadnych problemów. To szansa na uzyskanie lepszych efektów

sprzątania w prosty sposób.

Doskonała skuteczność sprzątania

Nasadka do twardych podłóg

Mała nasadka i szczelinówka

Silnik 900 W

Swoboda ruchu

Lekkość i niewielkie rozmiary zapewniają swobodę ruchu

Mały schowek

Małe wymiary urządzenia ułatwiają jego przechowywanie

Nadzwyczajna wygoda

Worek na kurz z możliwością prania

Różne ustawienia mocy



Odkurzacz workowy FC8291/01

Zalety Dane techniczne

Nasadka do twardych podłóg

Idealna do czyszczenia twardych powierzchni,

skutecznie zbiera włosy i zanieczyszczenia.

Mała nasadka i szczelinówka

Mała nasadka i szczelinówka służą do

czyszczenia mebli i delikatnych powierzchni.

Lekki produkt o niewielkich rozmiarach

Dzięki niewielkim rozmiarom i niskiej wadze

odkurzacz można z łatwością przenosić i

przesuwać podczas sprzątania.

Niewielkie rozmiary

Małe wymiary urządzenia ułatwiają jego

przechowywanie i pozwalają zaoszczędzić

cenną przestrzeń.

Worek na kurz wielokrotnego użytku

Worek na kurz z możliwością prania

Różne ustawienia mocy

Regulowane ustawienie mocy pozwala wybrać

poziom ssania odpowiedni do typu odkurzanej

powierzchni.

Silnik 900 W

Silnik 900 W

 

Wzornictwo

Kolor: Wiśniowy

Wydajność

Moc wejściowa (IEC): 1000 W

Moc ssania (maks.): 240 W

Podciśnienie (maks.): 20 kPa

Nadmuch (maks.): 26,6 l/s

Poziom hałasu (Lc IEC): 84 dB

Filtracja

Pojemność na kurz: 1,6 l

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Mikrofiltr

Filtr silnika: Podkładka

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 6 m

Długość przewodu: 4 m

Typ rury: Plastikowa, dwuczęściowa rura

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt z

przełącznikiem powietrza

Uchwyt do przenoszenia: Góra

Łączenie rury: Stożkowe

System ułatwiający przechowywanie: W

pionie i w poziomie

Typ kółek: Plastik

Regulacja mocy

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka tylko do

twardych podłóg

Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 75% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga produktu: 4 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

337 x 260 x 233 mm
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