
 

Sesalnik z vrečko

PowerGo

 
2000 W

Filter Super Clean Air

3 l

Nastavljiva moč sesanja

 

FC8294/01 Velika moč sesanja
2000 W motor za odlične rezultate čiščenja

Philipsov sesalnik PowerGo zagotavlja čiščenje z močjo 1600 W z večnamenskim

nastavkom za vse vrste tal. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima

filter Super Clean Air.

Vrhunsko delovanje

Zmogljiv 2000 W motor za veliko močjo sesanja

Filter Super Clean Air prestreže več kot 99 % delcev

Večnamenski nastavek za odlično čiščenje različnih vrst tal

Enostavno čiščenje

Kompakten in lahek za enostavno prenašanje

Z dolgim, 9-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla

Vgrajen pripomoček je priročno shranjen in tako vedno pri roki

Vrečke za dolgotrajno in preprosto uporabo za veliko, 3-litrsko komoro za prah

Prilagodljiva moč sesanja za vsa opravila čiščenja



Sesalnik z vrečko FC8294/01

Značilnosti

Zmogljiv 2000 W motor

Zmogljiv 2000 W motor zagotavlja veliko moč

sesanja za odlične rezultate čiščenja.

Kompakten in lahek

Kompaktna in lahka zasnova sesalnika

zagotavlja enostavno prenašanje in

shranjevanje.

Dolg, 9-metrski doseg

9-metrski doseg od vtiča do nastavka

omogoča daljšo uporabo brez izklapljanja

kabla.

Filter Super Clean Air

Filter Super Clean Air prestreže več kot 99 %

škodljivih delcev, na primer cvetnega prahu,

pršic ali dlak hišnih ljubljenčkov, da lahko v

svojem domu uživate v čistem in zdravem

zraku.

Priročna vgrajena dodatna oprema

Ozki nastavek je vgrajen v sesalnik, zato ga

zlahka dosežete, kadarkoli ga potrebujete.

3-litrske vrečke s-bags za dolgotrajno

uporabo

Velika, 3-litrska komora za prah in dolgotrajne

univerzalne vrečke omogočajo optimalno moč

sesanja, dokler niso vrečke polne, ter

odlaganje brez nereda.

Večnamenski nastavek

Večnamenski nastavek enostavno prilagajate z

nožno stopalko, za optimalno uporabo na

preprogah in trdih tleh.

Nastavljiva moč sesanja

Izberite ustrezno stopnjo sesanja za vsa

opravila čiščenja in vse površine v vašem

domu.

 



Sesalnik z vrečko FC8294/01

Specifikacije

Zmogljivost

Vhodna moč (IEC): 1800 W

Vhodna moč (najv.): 2000 W

Glasnost: 82 dB

Moč sesanja (najvišja): 350 W

Vakuum (najv.): 23 kPa

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Dolžina kabla: 6 m

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Plastika

Cevni spoj: Stožčast

Nadzor moči: Vrtljivi regulator

Zasnova

Barva: Temno črna

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z

dolgo živ. dobo

Zmogljivost za prah: 3 L

Izhodni filter: Filter Super Clean Air

Filter motorja: 1-slojni penasti filter

Nastavki in dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Krtača 2 v 1, Ozki

nastavek

Shranjevanje nastavkov: Vgrajeno

Standardni nastavek: Večnamenski nastavek

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 403 x 263 x

220 mm

Teža izdelka: 4,3 kg
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