
Støvsuger med pose

PowerLife

 

2000 W

350 W sugestyrke

 
FC8452/01

Det handler om styrke
2000 W motor for fantastisk rengøring

Fantastiske rengøringsresultater på alle gulve med Philips PowerLife FC8452/01-støvsugeren takket være dens

2000 Watt-motor.

Effektiv rengøring

2000 W motor, der genererer max. 350W sugestyrke

Langvarig ydeevne

3 liter s-bag til langvarig ydeevne

Ergonomisk greb for lang rækkevidde

Nå ind i alle hjørner takket være ekstra langt ergonomisk greb

Let teleskoprør i metal

Komfortabel og let takket være det lette aluminiumsrør



Støvsuger med pose FC8452/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

2000 W motor

Denne kraftfulde 2000 W motor genererer

maks. 350 W sugestyrke, der giver perfekte

rengøringsresultater.

3 liter s-bag

Den store kapacitet i Philips' støvpose giver

dig mulighed for at udnytte din støvsugerpose

optimalt, hvilket betyder, at du ikke behøver at

skifte støvposen så ofte.

Ekstra langt ergonomisk greb

Dette ergonomisk formede greb er praktisk at

bruge. Dets lange design giver dig længere

rækkevidde, så du nemt kan nå ind til steder,

der ellers er vanskelige at nå.

Teleskoprør i aluminium

Dette lette aluminiumsrør til støvsugeren er

nemt at bruge og bære. Det 2-delte teleskoprør

kan nemt indstilles til din foretrukne højde.

 

Design

Farve: Sort

Filtrering

Støvposens type: s-bag

Støvfilter: Mikrofilter

Støvkapacitet: 3 L

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Tilbehørsopbevaring: På rørclip

Standardmundstykke: Universalmundstykke

Performance

Luftstrøm (maks.): 41 l/s

Indgangseffekt (IEC): 1800 W

Indgangseffekt (maks.): 2000 W

Støjniveau (Lc IEC): 83 dB

Sugeeffekt (maks.): 350 W

Vakuum (maks.): 27 kPa

Brugervenlighed

Bærehåndtag: Front

Rørkobling: Konisk

Indikator for fuld støvbeholder

Håndtag: Ekstra langt ergonomisk greb

Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Rørtype: Teleskoprør i aluminium

Hjultype: Plastik

Aktionsradius: 9 m

Ledningslængde: 6 m

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 406 x 282 x

220 mm

Produktets vægt: 4,2 kg
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