
 

 

„Philips“ Gladiator
Dulkių siurblys su maišeliu

„HomeCare“

FC8445/01
Patikima valymo galia

Prieinami priedai
Prie šio 1800 W dulkių siurblio su 3 litrų talpos dulkių kamera pridedamas siauras ir mažas 
antgalis, padėsiantis pasiekti sunkiai prieinamas vietas. Šis dulkių siurblys taip pat turi 
optimalų filtravimą garantuojantį HEPA filtrą, teleskopinį vamzdį ir guminius ratukus.

Didelis valymo galingumas
• 1800 W variklis

Lengva naudoti
• Teleskopinis metalinis vamzdis

Tinkamos galios siurbimas – bet kokiam paviršiui
• Elektroninis maitinimo valdymas

Švarus oras jūsų namuose
• HEPA filtras užtikrina puikų išmetamojo oro filtravimą

Higieniškas dulkių maišelio pašalinimas
• „S-bag“ yra standartinis vienkartinis dulkių maišelis



 1800 W variklis

1800 W variklis

HEPA filtras

Šis HEPA filtras sugaudo kenksmingas mikroskopines 
daleles, kurios sukelia alergijas kvėpavimo takams. 
Kad filtravimas būtų efektyvus, keiskite HEPA filtrą 
kas 6 mėnesius.

„S-bag“

„S-bag“ yra standartinis vienkartinis dulkių maišelis, 
kurį galima gauti visur ir jį lengvai atpažinsite pagal jo 
logotipą. Tinka dideliems „Philips“, „Electrolux“, 
„AEG“, „Volta“ ir „Tornado“ dulkių siurbliams.
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Konstrukcija
• Spalva: Raudona metalinė

Filtravimas
• Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
• Dulkių tūris: 3 l
• Išmetimo filtras: HEPA filtras

Antgaliai ir priedai
• Priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
• Priedų laikymas: Prietaise
• Standartinis antgalis: Universalus antgalis

Veiksmingumas
• Oro srovė (maks.): 37 l/s
• Įeinanti energija (IEC): 1600 W
• Įeinanti energija (maks.): 1800 W

• Triukšmo lygis (Lc IEC): 82 dB
• Siurbimo galia (maks.): 275 W
• Siurbimas (maks.): 29 kPa

Naudojimo trukmė
• Veikimo spindulys: 9 m
• Laido ilgis: 6 m
• Vamzdžio sujungimas: Kūginis
• Pilno dulkių maišelio indikatorius
• Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
• Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis 

vamzdis
• Su ratukais: Guma

Svoris ir matmenys
• Gaminio svoris: 5 kg
•

Specifikacijos
Dulkių siurblys su maišeliu
„HomeCare“  
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