
Sáčkový vysavač

PowerLife

 

2000 W

Sací výkon 350 W

Parquet

 
FC8454/01

Výkon nade vše
Motor o příkonu 2 000 W pro skvělé výsledky

Skvělé výsledky čištění všech podlah díky 2 000W motoru vysavače Philips PowerLife FC8454/01.

Vysoká čisticí síla

Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 350 W

Vysávání prachu po delší dobu

3litrový sáček S-bag pro dlouhotrvající výkon

Ergonomická rukojeť pro snadný dosah

Díky ergonomické rukojeti s dlouhým dosahem se dostanete do všech koutů

Lehká kovová teleskopická trubice

Lehká hliníková trubice zaručuje pohodlné používání

Ochrana parketových podlah před poškrábáním

Hubice na parkety s měkkými štětinami pro ochranu před poškrábáním



Sáčkový vysavač FC8454/01

Přednosti Specifikace

2000W motor

Tento výkonný motor o příkonu 2 000 W

vytváří max. sací výkon 350 wattů, který zajistí

vynikající výsledky čištění.

3litrový sáček s-bag

Velká kapacita tohoto prachového sáčku

Philips umožňuje optimální využití ve

vysavači, takže nemusíte sáček vyměňovat

příliš často.

Hubice na parkety

S touto hubicí s měkkými štětinami již

nebudete riskovat poškrábání: je speciálně

zkonstruována pro šetrné čištění pevných

podlah.

Ergonomická rukojeť s dlouhým dosahem

Tato ergonomická rukojeť se dobře používá. Její

zvláště dlouhé provedení vám umožňuje

dosáhnout dále, takže můžete snadno čistit i

obtížně dosažitelná místa.

Hliníková teleskopická trubice

Lehká hliníková trubice vysavače se pohodlně

používá i přenáší. Dvoudílnou teleskopickou

trubici lze snadno nastavit na požadovanou

výšku.

 

Design

Barva: Sytá černá

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Výstupní filtr: Mikrofiltr

Kapacita pro prach: 3 l

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici

Přídavná hubice: Hubice na parkety

Standardní hubice: Univerzální hubice

Performance

Proud vzduchu (max.): 41 l/s

Příkon (IEC): 1800 W

Příkon (max.): 2000 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 83 dB

Sací výkon (max.): 350 W

Vakuum (max.): 27 kPa

Použitelnost

Rukojeť pro přenášení: Přední

Spojka trubice: Kónický

Indikátor naplnění prachem: Ano

Držadlo: Ergonomická rukojeť s dlouhým

dosahem

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ trubice: Hliníková teleskopická trubice

Typ koleček: Plastový

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6 m

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

406 x 282 x 220 mm

Hmotnost výrobku: 4,2 kg
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