
Прахосмукачка с

торба

 
Всички подови настилки

 

FC8344/01

Надеждна почистваща способност
Лека, компактна, удобна за носене и лесна за съхранение навсякъде, икономичната прахосмукачка се отличава с универсален

накрайник, който може да се използва върху всички видове подове. Накрайникът за тесни места ви помага да почиствате в

ъглите и фугите.

Висока почистваща способност

Двигател 1400 вата

За тесни места

Накрайник за тесни места

Нежна към пода

Гумени задни колелца

Лесно прибиране

Място за навиване на кабел, в което удобно се прибира мрежовият кабел

Хигиенично изваждане на торбичката за прах

s-bag е стандартната торба за прах за еднократна употреба
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s-bag

s-bag е стандартната торба за прах за еднократна

употреба, предлагана широко и лесно разпознаваема

по нейното лого. Тя е подходяща за прахосмукачки с

торба на Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

  Дизайн

Цвят (цветове): Китайско червено

Модел: Китайско червено

Двигател

Макс. входна мощност: 1400 W

Входна мощност по IEC: 1200 W

Максимална смукателна мощност: 200 W

Движение на въздуха: 29 л/сек.

Прахосмукачка: 200 kPa

Спецификации на прахосмукачката

Електронно управление на мощността: Да, на уреда

Изходящ филтър: AFS микрофилтър

HEPA AirSeal: Не

Вместимост на торбата за прах: 2 л

Тип на торбата за прах: Хартиена торба

Касета Clean Comfort

Индикатор за пълна торба за прах

Дължина на шнура: 5 м

Радиус на действие: 8 м

Тръба: Метална тръба от 2 части

Свързване: Коничен

Дръжка за носене: Отпред

Помощни принадлежности за съхранение:

Съхранение

Колела: Гумен

Активно управление на ароматите

Ниво на доловимия шум Lc IEC:

82 dB

Тегло: 4 кг

Аксесоари

Аксесоари: Накрайник за тесни места в корпуса

Съхраняване на приставки: Скоба на тръбата

Накрайник: Стандартен накрайник
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