
 

Dulkių siurblys su
maišeliu

CompactGo

 

1400 W

 

FC8291/02

Galingi komponentai ir kompaktiška konstrukcija

Kintamoji galia ir kompaktiška konstrukcija

Naujuoju „Philips“ dulkių siurbliu „CompactGo“ valysite lengviau. Jis galingas,

lengvas, manevringas ir užima mažai vietos. Siurbti lengviau, o rezultatai – geresni.

kompaktiškas laikymas

Nedidelis prietaisas užima mažai vietos

Judėjimo laisvė

Prietaisas lengvas ir kompaktiškas, todėl laisviau judėsite

Įspūdinga valymo kokybė

1400 vatų galios

Mažas antgalis ir siauras antgalis

Bandymų nugalėtojas daugiafunkcis antgalis valo kruopščiai ir švelniai

Maksimalus patogumas

Plaunamas dulkių maišelis

Įvairūs galingumo nustatymai



Dulkių siurblys su maišeliu FC8291/02

Ypatybės Specifikacijos

1400 vatų variklis

1400 vatų galios

Daugkartinis dulkių maišelis

Plaunamas dulkių maišelis

Lengvas ir kompaktiškas

Siurblys yra lengvas ir nedidelis, todėl dirbant

jį lengva nešti ir tempti.

Nedidelis

Prietaisas nedidelis, todėl jį paprasta laikyti,

neužimant daug vietos.

Mažas antgalis ir siauras antgalis

Mažas antgalis ir siauras antgalis skirtas valyti

baldams ir jautriems paviršiams.

Įvairūs galingumo nustatymai

Pasirinkę norimą galingumo nustatymą galite

nustatyti siurbimo stiprumą, priklausomai nuo

to, kokį paviršių siurbiate.

Daugiafunkcis antgalis

Šis vartotojų bandymuose nugalėjęs

daugiafunkcis antgalis puikiai valo visų tipų

grindis. Jo platus oro kanalas užtikrina

optimalų oro srautą ir veiksmingą valymą net

šalia sienų. Jo specialus dvigubas lankstas

užtikrina nuolatinį sąlytį su grindimis, todėl

išvaloma puikiai. Sukurtas ir pagamintas

Vokietijoje bendrovėje „WesselWerk“, šis

aukštos kokybės antgalis turi metalinį padą su

jį supančiais šepečiais, kurie švelniai ir

kruopščiai valo kietas grindis, plyšius ir kilimus.

Konstrukcija

Spalva: Vyšninė

„Performance“

Įeinanti energija (maks.): 1400 W

Įeinanti energija (IEC): 1000 W

Siurbimo galia (maks.): 240 W

Siurbimas (maks.): 20 kPa

Oro srovė (maks.): 26,6 l/s

Triukšmo lygis (Lc IEC): 84 dB

Filtravimas

Dulkių tūris: 1,6 l

Išmetimo filtras: Mikrofiltras

Variklio filtras: Tiekimo pagalvėlė

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 6 m

Maitinimo laido ilgis: 4 m

Vamzdžio tipas: Fiksuotas 2 dalių metalinis

vamzdis

Rankena: Ergonomiška rankena su oro

slankikliu

Nešimo rankena: Viršuje

Vamzdžio sujungimas: Kūginis

Laikymo arba pastatymo pagalbinė

priemonė:

Vertikalus ir horizontalus

Su ratukais: Plastikas

Energijos tiekimo valdymas

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: Universalus antgalis

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas

antgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 75 % perdirbtų medžiagų

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 4 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 337 X 260 X

233 mm
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