
 

Sáčkový vysavač

CompactGo

 

Příkon 1 400W

 

FC8291/02

Uvnitř výkonný a zvenku kompaktní
Nastavitelný výkon k dispozici, aniž by zabíral místo

Nový vysavač Philips CompactGo vám usnadní uklízení. Je výkonný, snadno se

přenáší, dobře se ovládá i ukládá. Můžete si snáze vychutnat lepší výsledky.

Kompaktní ukládání

Přístroj malé velikosti kvůli kompaktnímu ukládání

Volnost pohybu

Nízká hmotnost a kompaktnost vám dávají volnost pohybu

Vysoký sací výkon

Příkon 1400 W

Malá hubice a štěrbinový nástavec

Univerzální hubice oceněná v testu pro důkladné a jemné čištění

Dokonalé pohodlí

Omyvatelný prachový sáček

Různá nastavení výkonu



Sáčkový vysavač FC8291/02

Přednosti Specifikace

Motor o příkonu 1400 W

Příkon 1400 W

Trvalý prachový sáček

Omyvatelný prachový sáček

Lehký a kompaktní

Vysavač je možné při úklidu snadno přenášet a

přesunovat díky nízké hmotnosti a malé

velikosti.

Malá velikost

Díky malé velikosti je možné přístroj snadno

skladovat a ušetřit cenný prostor.

Malá hubice a štěrbinový nástavec

Malá hubice a štěrbinový nástavec pomáhají

při úklidu nábytku a choulostivých povrchů.

Různá nastavení výkonu

Proměnlivé nastavení výkonu umožňuje vybrat

sílu sání podle typu vysávaného povrchu.

Univerzální hubice

Vynikající čištění všech typů podlah díky této

univerzální hubici, která zvítězila ve

spotřebitelském testu. Design jejího širokého

vzduchového kanálu umožňuje optimální

proudění vzduchu, což vede k efektivnímu

čištění – dokonce i podél stěn. Speciální

dvojitý závěs zase zaručuje stálý kontakt

s podlahou, což přináší nejlepší výsledky

čištění. Tato vysoce kvalitní hubice byla

navržena a vyrobena ve společnosti

WesselWerk v Německu: má kovovou čisticí

plochu, která je obklopena kartáčky jemně

čistícími tvrdé podlahy, štěrbiny a koberce.

Design

Barva: Třešňově červená

Výkon

Příkon (max.): 1 400 W

Příkon (IEC): 1000 W

Sací výkon (max.): 240 W

Podtlak (max.): 20 kPa

Proud vzduchu (max.): 26,6 l/s

Úroveň hluku (Lc IEC): 84 dB

Filtrace

Kapacita pro prach: 1,6 L

Výstupní filtr: Mikrofiltr

Filtr motoru: Polštářek z vláken

Použitelnost

Akční rádius: 6 m

Délka kabelu: 4 m

Typ trubice: Pevná dvoudílná kovová trubice

Držadlo: Ergonomická rukojeť s regulací

vzduchu

Rukojeť pro přenášení: Horní

Spojka trubice: Kónický

Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Svisle

a vodorovně

Typ koleček: Plastový

Ovládání napájení: Ano

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Víceúčelová hubice

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >75 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 4 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V): 337 x 260 x

233 mm
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