
 

Philips
vreckový vysávač

Na všetky podlahy

FC8445/01
Spoľahlivý výkon pri čistení

Príslušenstvo vždy po ruke
Tento 1800 W vysávač s 3-litrovým priečinkom na zachytený prach sa dodáva so štrbinovým a 
malým nástavcom, ktoré sa vám pomôžu dostať aj do tých najmenších kútov a škáročiek. Tento 
vysávač obsahuje aj filter HEPA pre optimálnu filtráciu, teleskopickú trubicu a gumové kolieska.

Vysoký čistiaci výkon
• 1800 W motor

Jednoducho sa používa
• Teleskopická kovová trubica

Nastaviteľný výkon
• Elektronické ovládanie výkonu

Čistý vzduch vo vašej domácnosti
• Filter HEPA pre vynikajúcu filtráciu vyfukovaného vzduchu

Hygienické vyberanie vrecka na prach
• s-bag je štandardné jednorazové vrecko na prach
 



 1800 W motor

1800 W motor

Filter HEPA

Tento filter HEPA zachytáva škodlivé mikroskopické 
parazity, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest. Na 
zachovanie účinnej filtrácie vymieňajte filter HEPA 
každých 6 mesiacov.

s-bag

s-bag je štandardné jednorazové vrecko na prach, 
ktoré je všeobecne rozšírené a ľahko rozpoznateľné 
podľa svojho loga. Je vhodné pre vreckové vysávače 
značky Philips, Electrolux, AEG, Volta a Tornado.
FC8445/01

Hlavné prvky
• Kapacita prachového vrecka: 3 l • Nástavec: Všetky podlahy
•

Dizajn
• Farba(y): Kovovo červená
• Model: Na všetky podlahy

Motor
• Max. vstupný výkon: 1800 W
• IEC vstupný výkon: 1600 W
• Max. sací výkon: 275 W
• Prietok vzduchu: 37 l/s
• Vákuum: 29 kPa

Špecifikácia vysávača
• Elektronické ovládanie výkonu: Áno, na tele 

zariadenia
• Výstupný filter: Filter HEPA (FC8045)

• Typ prachového vrecka: Vrecko S-bag
• Indikátor plného vrecka
• Dĺžka kábla: 6 m
• Akčný rádius: 9 m
• Trubica: Kovová teleskopická trubica
• Spojovanie: Kónický
• Pomocník pri parkovaní a odkladaní: Parkovanie a 

odkladanie
• Kolieska: Guma
• Hmotnosť: 5 kg
• Hladina hlučnosti Lc IEC: 82 dB

Príslušenstvo
• Príslušenstvo: Malý nástavec a štrbinový nástavec
• Uskladnenie príslušenstva: Zabudované
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