
 

Vysávač s vreckom

CompactGo

 

1400 W

 

FC8291/02

Vo vnútri výkonný a navonok kompaktný
Variabilný výkon vždy k dispozícii bez veľkých nárokov na

priestor

Nový vysávač CompactGo značky Philips vám uľahčí upratovanie. Je výkonný,

ľahký, dobre sa s ním manévruje a jednoducho sa skladuje. Jednoduchá cesta za

lepšími výsledkami pri upratovaní.

Kompaktné uskladnenie

Malý spotrebič na kompaktné odkladanie

Sloboda pohybu

Ľahký a kompaktný, aby ste sa s ním mohli jednoduchšie pohybovať

Vysoký výkon pri vysávaní

Výkon 1400 W

Malá hubica a štrbinový nástavec

Táto hubica, ktorá sa stala víťazom testu, zaistí dôkladné a šetrné vysávanie

Maximálne pohodlie

Vrecko na prach je možné prať

Nastaviteľný výkon



Vysávač s vreckom FC8291/02

Hlavné prvky Technické údaje

1400 W motor

Výkon 1400 W

Znova použiteľné vrecko na prach

Vrecko na prach je možné prať

Ľahký a kompaktný

Vysávač je ľahký a malý, takže ho môžete pri

upratovaní jednoducho prenášať a ťahať.

Malé rozmery

Vďaka malej veľkosti môžete spotrebič

jednoducho skladovať a ušetriť pri tom

drahocenný priestor.

Malá hubica a štrbinový nástavec

Malou hubicou a štrbinovým nástavcom

môžete čistiť nábytok a jemné povrchy.

Nastaviteľný výkon

Nastaviteľný výkon umožňuje výber úrovne

satia podľa typu vysávaného povrchu.

Multifunkčná hubica

Dosiahnite najlepšie výsledky vysávania na

všetkých typoch podláh vďaka tejto

multifunkčnej hubici, ktorá sa stala víťazom

spotrebiteľského testu. Jej široký vzduchový

kanál je navrhnutý na optimálne prúdenie

vzduchu, vďaka čomu poskytuje účinné

vysávanie aj popri stenách. Jej špeciálny

dvojitý záves zabezpečí neustály kontakt s

podlahou pre najlepšie výsledky pri vysávaní.

Hubicu vyrába spoločnosť WesselWerk v

Nemecku a jej súčasťou je kovová plocha so

štetinami po obvode, ktoré jemne a dôkladne

čistia tvrdé podlahy, štrbiny a koberce.

Dizajn

Farba: Čerešňovo červená

Výkon

Vstupný výkon (max): 1400 W

Príkon (IEC): 1000 W

Sací výkon (max): 240 W

Vákuum (max): 20 kPa

Prietok vzduchu (max): 26,6 l/s

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 84 dB

Filtrácia

Kapacita na prach: 1,6 D

Výstupný filter: Mikrofilter

Filter motora: Látková vložka

Použiteľnosť

Akčný rádius: 6 m

Dĺžka kábla: 4 m

Typ trubice: Pevná 2-dielna kovová trubica

Rukoväť: Ergonomická rukoväť s reguláciou

vzduchu

Rukoväť na prenášanie: Horná časť

Pripojenie trubice: Kužeľovitý

Pomocník pri parkovaní a ukladaní: Vertikálne

a horizontálne

Typ koliesok: Plast

Ovládanie výkonu: áno

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Viacúčelová hubica

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Malá hubica

Udržateľnosť

Balenie: > 75 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 4 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 337 x 260 x

233 mm
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