
 

Philips
dammsugare med påse

Parkett

FC8436/03
Minimal storlek, maximal 

rengöring
Kompakt men effektiv 1 800 W dammsugare med Reach & Clean-munstycke, 5-lagers 
filtreringssystem och HEPA-filter, teleskoprör och bakhjul i gummi. Perfekt för mindre 
hushåll eller som en andra dammsugare.

Stark rengöringskraft
• 1 800 W motor som ger max. 340 W sugeffekt

Skydd för parkettgolv
• Parkettmunstycke för skonsam rengöring av hårda golv

Ren luft i hemmet
• HEPA-filter för suverän filtrering av utblåsluften

Specialmunstycke för svåråtkomliga ställen
• Reach & Clean-munstycke för åtkomst på svåra ställen

Hygienisk borttagning av dammsugarpåsen
• s-bag är dammsugarpåsen för standardbruk
 



 HEPA-filter

Det här HEPA-filtret fångar upp skadliga 
mikroorganismer som orsakar luftvägsallergier. För 
att en effektiv filtrering ska upprätthållas bör du byta 
ut HEPA-filtret en gång i halvåret.

s-bag

s-bag är dammsugarpåsen för standardbruk som 
finns på de flesta ställen och lätt känns igen på grund 
av sin logotyp. Den passar till dammsugare med påse 
från Philips, Electrolux, AEG, Volta och Tornado.
FC8436/03

Funktioner
• Typ av dammpåse: S-bag •
Design
• Färg(er): Riviera Blue
• Modell: parkett

Motor
• Max. ineffekt: 1 800 W
• IEC-ineffekt: 1 600 W
• Maximal sugeffekt: 340 W
• Luftflöde: 38 l/s
• Vakuum: 29 kPa

Specifikationer för dammsugare
• Elektronisk effektkontroll: Ja, på höljet
• Utblåsfilter: HEPA 12-filter
• Kapacitet för dammpåse: 2 l

• Indikator för full dammpåse
• Sladdlängd: 6 m
• Aktionsradie: 9 m
• Rör: Metallackerat teleskoprör
• Koppling: knappkoppling
• Bärhandtag: Front
• Parkerings-/förvaringshjälp
• Hjul: gummi
• Ljudnivå Lc IEC: 79 dB

Tillbehör
• Extra munstycke: Parkettmunstycke
• Tillbehör: Borste, munstycke och litet munstycke
• Tillbehörsförvaring: rörhållare
• Munstycke: Reach & Clean-munstycke
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