
 

Aspirator cu sac

CompactGo

 

1400 W

 

FC8291/02

Interior puternic, exterior compact
Putere variabilă, disponibilă fără a ocupa foarte mult spaţiu

Noul aspirator CompactGo de la Philips va face curăţenia mai simplă pentru dvs.

Este puternic, uşor de transportat, de manevrat şi depozitat. Vă puteţi bucura de

rezultate mai bune de curăţare, într-un mod uşor.

Depozitare compactă

Aparat de mici dimensiuni pentru depozitare compactă

Libertate de mişcare

Greutate redusă şi formă compactă, care oferă libertate de mişcare

Performanţă de curăţare deosebită

Putere de 1400 Waţi

Cap de aspirare pentru podele dure

Cap de aspirare mic şi accesoriu pentru spaţii înguste

Extraordinară comoditate

Sac de praf lavabil

Setări variabile de putere



Aspirator cu sac FC8291/02

Repere Specificaţii

Motor de 1400 Waţi

Putere de 1400 Waţi

Sac de praf refolosibil

Sac de praf lavabil

Greutate redusă şi formă compactă

Puteţi transporta şi trage aspiratorul cu uşurinţă

prin locuinţă în timpul curăţării, datorită

greutăţii reduse şi a dimensiunii mici.

Dimensiune mică

Datorită dimensiunii reduse, aparatul poate fi

depozitat uşor, economisind spaţiu preţios.

Cap de aspirare pentru podele dure

Ideal pentru curăţarea suprafeţelor dure, adună

uşor părul şi murdăria.

Cap de aspirare mic şi accesoriu pentru spaţii

înguste

Capul de aspirare mic şi accesoriul pentru

spaţii înguste vă ajută să curăţaţi mobila şi

suprafeţele delicate.

Setări variabile de putere

Setarea variabilă de putere vă permite să

selectaţi nivelul de aspirare în funcţie de tipul

suprafeţei aspirate.

 

Design

Culoare: Roşu cireaşă

Performanţă

Putere de intrare (max): 1400 W

Putere de intrare (IEC): 1000 W

Putere de aspirare (max.): 240 W

Vid (max): 20 kPa

Flux de aer (max): 26,6 l/s

Nivel de zgomot (Lc IEC): 84 dB

Filtrare

Capacitate praf: 1,6 l

Filtru de evacuare: Microfiltru

Filtru pentru motor: Burete de sârmă

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 6 m

Lungime cablu: 4 m

Tip tub: Tub metalic fix din 2 piese

Mâner: Mâner ergonomic cu orificii pentru aer

Mâner pentru transport: Tabel de pagini

Cuplaj tub: Conic

Asistenţă pentru aşezare sau depozitare:

Vertical şi orizontal

Tip rotativ: Plastic

Control energie

Duze şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare

multifuncţional

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică

Durabilitate

Ambalaj: > 75% materiale reciclate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 4 kg

Dimensiunile produsului (L x A x Î):

337X260X233 mm
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