
Прахосмукачка с

торба

 
Всички подови настилки

 
FC8445/01

Надеждна почистваща способност
Принадлежности под ръка

Тази 1800-ватова прахосмукачка с 3-литрово отделение за прах е снабдена с накрайник за тесни места и малък накрайник, за

да ви помогне да почиствате в ъглите и процепите. Тази прахосмукачка има и филтър HEPA за оптимално филтриране,

телескопична тръба и гумени колелца.

Висока почистваща способност

Двигател 1800 вата

Лесна употреба

Телескопична метална тръба

Правилната засмукваща мощност за всяка повърхност

Електронно управление на мощността

Чист въздух във Вашия дом

HEPA филтър за отлично филтриране на изходящия въздух.

Хигиенично изваждане на торбичката за прах

s-bag е стандартната торба за прах за еднократна употреба



Прахосмукачка с торба FC8445/01

Акценти Спецификации

Двигател 1800 вата

Двигател 1800 вата

Филтър HEPA

Този HEPA филтър улавя вредните микроби,

предизвикващи дихателни алергии. За да си осигурите

ефективно филтриране, сменяйте HEPA филтъра

през 6 месеца.

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): Червено металик

Модел: Всички подови настилки

Двигател

Макс. входна мощност: 1800 W

Входна мощност по IEC: 1600 W

Максимална смукателна мощност: 275 W

Движение на въздуха: 37 л/сек.

Прахосмукачка: 29 kPa

Спецификации на прахосмукачката

Електронно управление на мощността: Да, на уреда

Изходящ филтър: Филтър HEPA (FC8045)

Вместимост на торбата за прах: 3 л

Тип на торбата за прах: S-bag

Индикатор за пълна торба за прах

Дължина на шнура: 6 м

Радиус на действие: 9 м

Тръба: Метална телескопична тръба

Свързване: Коничен

Помощни принадлежности за съхранение:

Съхранение и прибиране

Колела: Гумен

Тегло:

5 кг

Ниво на доловимия шум Lc IEC: 82 dB

Аксесоари

Аксесоари: Малък накрайник и накрайник за фуги

Съхраняване на приставки: В корпуса

Накрайник: Всякакви подове
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