
Прахосмукачка с

торбичка

PowerLife

  Клас на енергийна ефективност A

Накрайник за твърди подови

повърхности

 

FC8320/09

Пълни работни показатели
По-ниска консумация на енергия

Новата Philips PowerLife почиства напълно всички твърди подови настилки благодарение на

специалния накрайник за твърди подови настилки.

Отлично почистване

Клас на енергийна ефективност A

Представяне от клас А на твърди подови настилки

Накрайник за оптимално почистване върху всички твърди подови повърхности

Комфорт

3 л отделение за прах и s-bag за дълготрайност

Удобно чистене благодарение на леката алуминиева тръба

Достигайте до всички ъгли благодарение на удължената ергономична дръжка
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Акценти

Клас на енергийна ефективност A

Тази прахосмукачка е проектирана да постига най-

висока ефективност с клас на енергийна ефективност

A.

Клас А на твърди подови настилки

Този продукт постига най-високия клас на

ефективност при почистване върху твърди подови

настилки. Събира 100% от праха!

Накрайник за твърди подови повърхности

Накрайникът за твърди подови повърхности

осигурява оптимално почистване върху всички твърди

подови настилки, особено върху паркет и плочки. 1)

Специалните меки косъмчета на четката защитават

пода от надраскване. 2) Шарката на меките

косъмчета осигурява оптимално събиране на праха

върху всички твърди подови настилки. 3) Накрайникът

е лек и оборудван с колелца за чудесна маневреност

върху всички твърди подови настилки.

3 л вместимост за смет

Отделението за прах с обем 3 л се възползва

максимално от потенциала на торбичката за прах s-

bag Classic, осигурявайки дълготрайна ефективност.

Алуминиева телескопична тръба

Леката алуминиева тръба на прахосмукачката е

удобна за използване и пренасяне. Телескопичната

тръба от 2 части се регулира лесно до

предпочитаната от вас дължина.

Удължена ергономична дръжка

Ергономичната форма на дръжката я прави лесна за

използване. Изключително голямата дължина ви

позволява да достигнете по-далеч, за да почистите

лесно дори и трудно достъпните места.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Представяне

Оценка на енергийната ефективност: A

Консумация на енергия годишно: 26,3 kWh

Клас на почистване на твърди подови повърхности:

A

Клас на повторните емисии прах: E

Ниво на силата на звука: 84 dB

Въздушен поток (макс.): 29,4 л/сек л/сек.

Вакуум (макс.):

19,5 kPa

Входна мощност (IEC): 750 W

Дизайн

Цвят: Червено

Филтриране

Тип на торбата за прах: s-bag Classic за дълготрайна

работа

Изходящ филтър: Микрофилтър

Филтър на мотора: Микрофилтър

Вместимост за прах: 3 л

Употреба

Тип на тръбата: Алуминиева телескопична тръба от 2

части

Сглобяване на тръбата: Коничен

Тип на колелата: Пластмаса

Дръжка за носене: Отпред

Индикатор за напълване с прах

Радиус на действие:

8 м

Дължина на кабела: 5 м

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Накрайник за твърди подови

повърхности

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Малък

накрайник

Допълнителен накрайник: Накрайник за твърд под

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Тегло на изделието: 4,2 кг

Размери на продукта (ДxШxВ): 406 x 282 x 220 мм
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