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Totul se rezumă la putere
Motor de 1600 Waţi pentru rezultate excelente de curăţare

Rezultate de curăţare excelente pe toate podelele cu aspiratorul Philips PowerLife graţie motorului său de 1600

de Waţi.

Putere de curăţare superioară

Motor de 1600 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 240 Waţi

Aer curat în casa dvs.

Microfiltru CleanAir pentru aer mai curat

Spuneţi adio cumpăratului de saci de praf

Sac de praf reutilizabil pentru refolosire confortabilă.



Aspirator cu sac FC8443/01

Repere Specificaţii

Motor de 1600 Waţi

Motor de 1600 Waţi care generează o putere

de aspirare de max. 240 Waţi pentru a asigura

rezultate perfecte de curăţare.

Sac de praf reutilizabil

Sacul de praf reutilizabil poate fi golit cu

uşurinţă pentru refolosire confortabilă.

Microfiltru CleanAir

Microfiltrul CleanAir captează particulele fine

de praf în aspirator înainte ca aerul să fie

evacuat înapoi în cameră, pentru un mediu fără

praf şi aer curat.

 

Design

Culoare: Albastru olandez

Performanţă

Flux de aer (max): 36 l/s

Putere de intrare (IEC): 1400 W

Putere de intrare (max): 1600 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 84 dB

Putere de aspirare (max.): 250 W

Vid (max): 24 kPa

Filtrare

Tipul sacului de praf: Sac de bumbac

Filtru de evacuare: Filtru micro

Capacitate praf: 3 l

Comoditate a utilizării

Tip tub: Tub de aluminiu din 2 piese

Mâner: Mâner ergonomic cu orificii pentru aer

Mâner pentru transport: Frontal

Indicator pentru sac de praf plin

Cuplaj tub: Conic

Tip rotativ: Plastic

Rază de acţiune: 8 m

Lungime cablu: 6 m

Duze şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare

multifuncţional

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 3,8 kg

Dimensiunile produsului (L x A x Î): 406 x 282

x 220 mm
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