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Performanţă completă
Consum de energie redus

Noul Philips PowerLife oferă performanţă optimă de curăţare datorită capului de aspirare unic TriActive,

conceput special pentru depunerile mari de praf.

Rezultate de curăţare excelente

Performanţă clasa A pe suprafeţe dure

Cap de aspirare TriActive cu acţiune unică 3-în-1

Perfect pentru curăţarea părului de animale

Perie Turbo, perfectă pentru curăţarea părului de animale

Confort

Compartiment pentru praf de 3 l şi s-bag pentru performanţă de lungă durată

Curăţare confortabilă graţie tubului din aluminiu foarte uşor

Ajungi în toate colţurile graţie mânerului ergonomic foarte lung



Aspirator cu sac FC8326/09

Repere Specificaţii

Perie Turbo

Peria Turbo permite curăţarea profundă a

covoarelor, eliminând cu uşurinţă părul şi

scamele. Peria rotativă din interiorul capului

elimină activ particulele mici de praf şi părul

de animale, oferind o mai bună performanţă de

curăţare.

Capacitate praf 3 l

Compartimentul pentru praf de 3 l

maximizează potenţialul sacului de praf s-bag

Classic, asigurând astfel performanţă de lungă

durată.

Tub telescopic din aluminiu

Tubul uşor din aluminiu al aspiratorului este

confortabil de utilizat şi transportat. Tubul

telescopic din 2 piese poate fi reglat cu

uşurinţă la înălţimea preferată de tine.

Mâner ergonomic foarte lung

Acest mâner ergonomic are o utilizare comodă.

Designul extra lung îţi oferă o rază de acţiune

mai amplă, astfel încât poţi curăţa cu uşurinţă

locurile greu accesibile.

Clasa A pe suprafeţe dure

Acest produs atinge cea mai înaltă clasă de

performanţă de curăţare pe suprafeţe dure.

Praful este 100 % aspirat!

Cap de aspirare TriActive

Capul de aspirare TriActive curăţă podeaua în

3 moduri dintr-o singură mişcare: 1) Un orificiu

mai mare din vârful capului aspiră cu uşurinţă

obiecte mari. 2) Are eficienţă de curăţare

maximă datorită fluxului de aer optimizat prin

capul de aspirare. 3) Cele două perii laterale

mătură bine praful şi mizeria de pe lângă

mobilă şi pereţi.

Performanţă

Consum anual de energie: 33,7 kW·h

Nivel de zgomot: 84 dB

Flux de aer (max): 29,4 l/s l/s

Vid (max): 19,5 kPa

Putere de intrare (IEC): 750 W

Design

Culoare: Albastru steluţă

Filtrare

Model sac de praf: s-bag Classic Long

Performance

Filtru de evacuare: Microfiltru

Filtru pentru motor: Microfiltru

Capacitate praf: 3 l

Uşurinţă în utilizare

Tip tub: Tub telescopic de aluminiu 2-P

Cuplaj tub: Conic

Model roţi: Plastic

Mâner pentru transport: Frontal

Rază de acţiune: 8 m

Lungime cablu: 5 m

Indicator umplere sac de praf

Capete de aspirare şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

pentru podele dure, Perie Turbo

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Cap de aspirare mic

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 4,2 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H): 406 x

282 x 220 mm

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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