
 

 

Philips
Vysavač se sáčkem

Pro všechny podlahy

FC8445/01
Spolehlivá čisticí síla

Příslušenství na dosah
Tento vysavač s příkonem 1800 W je vybaven 3litrovou nádobou na nečistoty a je dodáván se 

štěrbinovou hubicí a malou hubicí, které pomáhají dosahovat do koutů a škvír. Tento vysavač je vybaven 

filtrem HEPA pro dosažení optimální filtrace, teleskopickou trubicí a pogumovanými kolečky.

Vysoká čisticí síla
• 1800W motor

Snadné použití
• Kovová teleskopická trubice

Správný sací výkon na každý povrch
• Elektronické ovládání napájení

Čistý vzduch v domácnosti
• Filtr HEPA pro výbornou filtraci vyfukovaného vzduchu

Hygienické odstranění prachového sáčku
• Sáček S-bag je standardní prachový sáček pro jednorázové použití



 1800W motor

1800W motor

Filtr HEPA

Tento HEPA filtr zachytí mikroskopické škůdce, 
kteří způsobují alergie dýchacích cest. Pro zajištění 
efektivní filtrace vyměňte filtr každých 6 měsíců.

Sáček S-bag

Sáček S-bag je standardní prachový sáček pro 
jednorázové použití, který je široce dostupný a díky 
svému logu lehce rozpoznatelný. Je vhodný pro 
sáčkové vysavače značek Philips, Electrolux, AEG, 
Volta a Tornado.
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Design
• Barva(y): Červená metalická
• Model: Pro všechny podlahy

Motor
• Max. příkon: 1800 W
• Příkon IEC:: 1600 W
• Maximální sací výkon: 275 W
• Proud vzduchu: 37 l/s
• Vakuum: 29 kPa

Specifikace vysavače
• Elektronické ovládání napájení: Ano, v přístroji
• Výstupní filtr: Filtr HEPA (FC8045)
• Kapacita prachového sáčku: 3 l

• Typ prachového sáčku: Sáček S-bag
• Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano
• Délka šňůry: 6 m
• Akční rádius: 9 m
• Trubice: Kovová teleskopická trubice
• Spojení: Kónický
• Pomůcky pro ukládání: Odložení a uskladnění
• Kolečka: Pryžová
• Hmotnost: 5 kg
• Úroveň hluku Lc IEC: 82 dB

Příslušenství
• Příslušenství: Malá hubice a štěrbinová hubice
• Prostor pro příslušenství: Integrováno
• Hubice: Všechny podlahy
•
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