
Vysávač s vreckom

PowerLife

 

2000 W

Sací výkon 350 W

 
FC8452/01

Výkon je najdôležitejší
2000 W motor zaručí vynikajúce výsledky pri vysávaní

2000 W motor vysávača Philips PowerLife FC8452/01 zaručí skvelé výsledky pri vysávaní všetkých typov podláh.

Vysoký čistiaci výkon

2000 W motor generujúci max. 350 W sací výkon

Dlhotrvajúce zachytávanie prachu

3-litrové vrecko s-bag pre dlhotrvajúci výkon

Ergonomická rukoväť pre široký dosah

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Ľahká kovová teleskopická trubica

Pohodlné vysávanie vďaka ľahkej teleskopickej trubici



Vysávač s vreckom FC8452/01

Hlavné prvky Technické údaje

2000 W motor

Výkonný 2000 W motor generuje maximálny

sací výkon 350 W pre vynikajúce výsledky.

3-litrové vrecko s-bag

Takáto veľká kapacita vrecka na prach Philips

umožňuje jeho optimálne využitie, čo

znamená, že nemusíte vrecko na prach vo

vysávači vymieňať tak často.

Extra dlhá ergonomická rukoväť

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje

pohodlné použitie. Je špeciálne navrhnutá, aby

ste dosiahli ďalej, takže vyčistíte aj ťažko

dostupné miesta.

Hliníková teleskopická trubica

Ľahká hliníková trubica vysávača sa pohodlne

používa a prenáša. 2-dielna teleskopická

trubica sa dá jednoducho nastaviť na

preferovanú výšku.

 

Dizajn

Farba: Tmavá čierna

Filtrácia

Typ prachového vrecka: s-bag

Výstupný filter: Mikrofilter

Kapacita na prach: 3 l

Hubicee a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Malá hubica

Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na

trubici

Bežná hubica: Viacúčelová hubica

Výkon

Prietok vzduchu (max): 41 l/s

Príkon (IEC): 1800 W

Vstupný výkon (max): 2000 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 83 dB

Sací výkon (max): 350 W

Vákuum (max): 27 kPa

Použiteľnosť

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Pripojenie trubice: Kužeľovitý

Indikátor plného vrecka na prach: áno

Rukoväť: Extra dlhá ergonomická rukoväť

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Hliníková teleskopická trubica

Typ koliesok: Plast

Akčný rádius: 9 m

Dĺžka kábla: 6 m

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 406 x 282 x

220 mm

Hmotnosť produktu: 4,2 kg
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