
 

Porzsákos porszívó

CompactGo

 

1400 W

 

FC8291/02

Belül erőteljes, kívül kompakt
Szabályozható teljesítmény áll rendelkezésre helyfoglalás

nélkül

Az új Philips CompactGo porszívó megkönnyíti Ön számára a takarítást, mivel

nagy a teljesítménye, könnyen hordozható, mozgatható és egyszerű a tárolása.

Jobb takarítási eredményeket érhet el könnyedebb módon.

Kompakt tárolás

Kis méretű készülék a kompakt tárolásért

Mozgásszabadság

Könnyű és kompakt, megadva ezzel a mozgás szabadságát

Kiváló tisztítási teljesítmény

1400 wattos teljesítmény

Kis szívófej és réstisztító szívófej

Tesztnyertes többfunkciós szívófej a teljes körű és kíméletes tisztítás érdekében

Tökéletes kényelem

Mosható porzsák

Szabályozható teljesítménybeállítások



Porzsákos porszívó FC8291/02

Fénypontok Műszaki adatok

1400 wattos motor

1400 wattos teljesítmény

Újrahasználható porzsák

Mosható porzsák

Könnyű és kompakt

Kis súlyának és kis méretének köszönhetően

takarítás közben könnyedén mozgathatja és

guríthatja a porszívót.

Kis méretű

Kis méretének köszönhetően a készülék

könnyen tárolható, értékes helyet takarítva meg

ezáltal.

Kis szívófej és réstisztító szívófej

A kis szívófej és a réstisztító szívófej segít a

bútorok és kényes felületek tisztításában.

Szabályozható teljesítménybeállítások

A változtatható teljesítménybeállítások

lehetővé teszik a porszívózott felületek

típusától függő szívóerő kiválasztását.

Többfunkciós szívófej

Ezzel a fogyasztói teszteken győztesként

szereplő többfunkciós szórófejjel minden

típusú padlófelület remekül tisztítható. Széles

levegőnyílása optimális légáramlást biztosít,

így a fal mentén is hatékony a tisztítás.

Speciális, dupla csuklós kialakítása biztosítja,

hogy a fej folyamatosan érintkezzen a talajjal,

és a legjobb tisztítóhatást biztosítsa. Ez a

Németországban, a WesselWerk által tervezett

és gyártott, kiemelkedő minőségű szívófej fém

talplemezzel rendelkezik, melyet a kemény

padlófelületeket, a réseket és a szőnyegeket

kíméletesen és tökéletesen megtisztító

kefesörték szegélyeznek.

Formatervezés

Szín: Cseresznyepiros

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 1400 W

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1000 W

Szívóteljesítmény (max.): 240 W

Szívóerő (max.): 20 kPa

Légáram (max.): 26,6 l/mp

Zajszint (Lc IEC): 84 dB

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 1,6 L

Kimeneti levegőszűrő: Mikroszűrő

Motorvédő szűrő: Mosogatószivacs

Felhasználhatóság

Hatósugár: 6 m

Vezetékhossz: 4 m

Csőtípus: Fix 2 részes fémcső

Fogantyú: Ergonomikus markolat,

levegőáramlást szabályozó csúszkával

Hordfogantyú: Felső rész

Csőcsatlakozás: Kúpos

Tárolási segédlet: Függőlegesen és

vízszintesen is tárolható

Keréktípus: Műanyag

Teljesítményszabályozás

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: Többfunkciós szívófej

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 75% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 4 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 337 X 260

X 233 mm
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