
 

Прахосмукачка с

торба
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1400 W

 

FC8291/02

Мощна отвътре и компактна отвън
Променлива мощност, без да заема място

Новата прахосмукачка Philips CompactGo ще направи почистването по-лесно за вас. Тя е

мощна, лесна за носене, местене и прибиране. Можете да се наслаждавате на по-добри

резултати при почистване по лесния начин.

Компактни размери при съхранение

Уред с малък размер за компактно съхранение

Свобода на движение

Лек и компактен, дава ви свобода да се движите

Висока работна мощност

Двигател 1400 вата

Накрайник за твърд под

Малък накрайник и тесен накрайник

Максимално удобство

Миеща се торба за прах

Променливи настройки на мощността



Прахосмукачка с торба FC8291/02

Акценти Спецификации

Двигател 1400 вата

Двигател 1400 вата

Повторно използваеми торби за прах

Миеща се торба за прах

Лек и компактен

Можете лесно да носите и влачите прахосмукачката

по време на чистене благодарение на малкия й

размер и тегло.

Малък размер

Благодарение на малкия си размер уредът може

лесно да се прибира, пестейки ценно място.

Накрайник за твърд под

Идеален за почистване на твърди повърхности, лесно

поема косми и остатъци.

Малък накрайник и тесен накрайник

Малкият накрайник и тесният накрайник ви помагат

да почистите мебелите си и деликатните

повърхности.

Променливи настройки на мощността

Променливата настройка на мощността ви позволява

да изберете нивото на засмукващо действие в

зависимост от вида повърхност, която почиствате.

 

Дизайн

Цвят: Черешово червено

Производителност

Консумирана мощност (макс.): 1400 W

Входна мощност (IEC): 1000 W

Всмукателна мощност (макс.): 240 W

Вакуум (макс.): 20 kPa

Въздушен поток (макс.):

26,6 л/сек.

Ниво на шума (Lc IEC): 84 dB

Филтриране

Вместимост за прах: 1,6 л

Изходящ филтър: Микрофилтър

Филтър на двигателя: Стъргалка

Използваемост

Радиус на действие: 6 м

Дължина на кабела: 4 м

Тип на тръбата: Фиксирана метална тръба от 2 части

Ръкохватка: Ергономична ръкохватка с плъзгач за

въздух

Дръжка за носене: Отгоре

Сглобяване на тръбата: Коничен

Помощни принадлежности за съхранение:

Вертикално и хоризонтално

Тип на колелата: Пластмаса

Управление на мощността

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Многоцелеви накрайник

Аксесоари: Тесен накрайник, Малък накрайник

Устойчивост

Опаковка: > 75% рециклирани материали

Ръководство за потребителя: 100% рециклирана

хартия

Тегло и размери

Тегло на изделието: 4 кг

Размери на продукта (ДxШxВ): 337 X 260 X 233 мм

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑02‑08

Версия: 4.1.1

EAN: 08 71010 36734 15

www.philips.com

http://www.philips.com/

