
Ηλεκτρική σκούπα με

σακούλα

PowerLife

  2000 W

Απορροφητική ισχύς 350 W

 
FC8452/01

Τα πάντα είναι θέμα ισχύος
Μοτέρ 2000 Watt για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού

Τέλεια αποτελέσματα σε κάθε είδος δαπέδου, με την ηλεκτρική σκούπα PowerLife FC8452/01 της Philips, που διαθέτει ένα

πανίσχυρο μοτέρ 2000 Watt.

Μεγάλη καθαριστική ισχύς

Μοτέρ 2000 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350 Watt

Συλλογή σκόνης με μεγάλη διάρκεια

Σακούλα S-bag 3 λίτρων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Εργονομική λαβή για άνετη χρήση

Φτάστε σε κάθε γωνία, χάρη στην εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Ελαφρύς μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

Άνετος καθαρισμός, χάρη στον ελαφρύ σωλήνα από αλουμίνιο



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC8452/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μοτέρ 2000 Watt

Ισχυρό μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική

ισχύ 350 Watt, για εξαιρετικά αποτελέσματα

καθαρισμού.

Σακούλα S-bag 3 λίτρων

Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας της Philips

σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα της

ηλεκτρικής σας σκούπας και, συνεπώς, να αλλάζετε

λιγότερο συχνά σακούλα.

Εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Λαβή με εργονομικό σχήμα, βολική στη χρήση. Το

μεγάλο μήκος της εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια

και σας επιτρέπει να καθαρίζετε τα δυσπρόσιτα

σημεία με ευκολία.

Τηλεσκοπικός σωλήνας από αλουμίνιο

Ο ελαφρύς σωλήνας από αλουμίνιο είναι βολικός στη

χρήση και στη μεταφορά. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τμημάτων μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στο ύψος

που προτιμάτε.

 

Σχεδιασμός

Χρώμα: Βαθύ μαύρο

Φιλτράρισμα

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Φίλτρο εξόδου αέρα: Μικροφίλτρο

Χωρητικότητα σκόνης: 3 l

Πέλματα και εξαρτήματα

Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο

κλιπ στο σωλήνα

Απλό πέλμα: Πέλμα γενικής χρήσης

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 41 l/s

Iσχύς εισόδου (IEC): 1800 W

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 2000 W

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 83 dB

Απορροφητική ισχύς (μεγ.):

350 W

Απορρόφηση (μέγ.): 27 kPa

Χρηστικότητα

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινή

Σύνδεση σωλήνα: Κωνικό σχήμα

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Λαβή: Εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Τύπος σωλήνα: Τηλεσκοπικός σωλήνας από

αλουμίνιο

Τύπος τροχών: Πλαστικό

Ακτίνα δράσης:

9 m

Μήκος καλωδίου: 6 m

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 406 x 282 x

220 χιλ.

Βάρος προϊόντος: 4,2 κ.
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