
Støvsuger med pose

PowerLife

 

1800 W

300 W sugeeffekt

 
FC8450/01

Alt handler om effekt
Motor på 1800 watt gir flotte rengjøringsresultater

Utmerkede rengjøringsresultater på alle gulv med PowerLife-støvsugeren FC8450/01 fra Philips takket være

motoren på 1800 watt.

Stor rengjøringsevne

Motor på 1800 watt som gir maks. 300 watt sugeeffekt

Langvarig støvoppsamling

3 liters s-bag for langvarig ytelse

Ergonomisk håndtak for lang rekkevidde

Kom til i alle hjørner takket være det ekstra lange ergonomiske håndtaket

Teleskoprør i metall som veier lite

Komfortabel rengjøring takket være det lette røret i aluminium



Støvsuger med pose FC8450/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Motor på 1800 watt

Motor på 1800 watt gir maks. 300 watt

sugeeffekt for å sikre et perfekt

rengjøringsresultat.

3 liters s-bag

Med denne store Philips-støvposekapasiteten

kan du utnytte støvposen maksimalt, noe som

betyr at du ikke trenger å skifte støvposen så

ofte.

Ekstra langt ergonomisk håndtak

Dette ergonomisk utformede håndtaket er

praktisk å bruke. Den ekstra lange utformingen

gjør at du når lenger, slik at du kan rengjøre på

steder der det er vanskelig å komme til.

Teleskoprør i aluminium

Det lette aluminiumsrøret på støvsugeren er

komfortabelt å bruke og bære. Det todelte

teleskoprøret kan enkelt justeres til ønsket

høyde.

 

Utforming

Farge: Stjerneblå

Filtrering

Støvposetype: s-bag

Utblåsningsfilter: Mikrofilter

Støvkapasitet: 3 L

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På rørklips

Standardmunnstykke: Universalmunnstykke

Ytelse

Luftstrøm (maks.): 38 l/s

Inngangseffekt (IEC): 1600 W

Inngangseffekt (maks.): 1 800 W

Støynivå (Lc IEC): 82 dB

Sugeeffekt (maks): 300 W

Vakuum (maks.): 26 kPa

Brukervennlighet

Bærehåndtak: Front

Rørkobling: Konisk

Indikator for full støvbeholder

Håndtak: Ekstra langt ergonomisk håndtak

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Rørtype: Teleskoprør i aluminium

Hjultype: Plast

Rekkevidde: 8 m

Ledningslengde: 5 m

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

406 x 282 x 220 millimeter

Vekt, produkt: 4,0 kg
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