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Niezawodna siła czyszczenia
Akcesoria pod ręką

Odkurzacz o mocy 1800 W z trzylitrowym pojemnikiem na kurz jest wyposażony w szczelinówkę i małą

nasadkę, które ułatwiają odkurzanie wąskich zakamarków i szczelin. Odkurzacz jest wyposażony również w filtr

HEPA, rurę teleskopową oraz gumowe kółka.

Duża siła czyszczenia

Silnik o mocy 1800 W

Łatwa obsługa

Teleskopowa metalowa rura

Odpowiednia moc ssania do każdej powierzchni

Elektroniczna regulacja siły

Czyste powietrze w Twoim domu

Filtr HEPA zapewnia doskonałą filtrację wydmuchiwanego powietrza

Higieniczna wymiana worka na kurz

Worek s-bag to standardowy, jednorazowy worek na kurz



Odkurzacz workowy FC8445/01

Zalety Dane techniczne

Silnik o mocy 1800 W

Silnik o mocy 1800 W

Filtr HEPA

Ten filtr HEPA wyłapuje mikroskopijne

organizmy wywołujące alergie układu

oddechowego. W celu zapewnienia skutecznej

filtracji filtr HEPA należy wymieniać co 6

miesięcy.

Worek s-bag

Worek s-bag to standardowy, jednorazowy

worek na kurz, który jest szeroko dostępny i

łatwo rozpoznawalny dzięki

charakterystycznemu logo. Pasuje do

odkurzaczy workowych firm Philips, Electrolux,

AEG, Volta i Tornado.

Wzornictwo

Kolor: Czerwony metaliczny

Wydajność

Nadmuch (maks.): 37 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1600 W

Moc wejściowa (maks.): 1800 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 82 dB

Moc ssania (maks.): 275 W

Podciśnienie (maks.): 29 kPa

Filtracja

Typ worka na kurz: Worek s-bag

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Filtr HEPA

Pojemność na kurz: 3 l

Parametry użytkowe

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Wskaźnik napełnienia worka

Połączenie: Stożkowe

System ułatwiający przechowywanie: Z tyłu i

na dole

Typ kółek: Gumowe

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Promień działania: 9 m

Długość przewodu: 6 m

Nasadki i akcesoria

Uniwersalna nasadka: Uniwersalna nasadka

Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała

Przechowywanie akcesoriów: Zintegrowany

Wymiary i waga

Waga: 5 kg
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