
Stofzuiger met zak

PowerLife

 

2000 W

350 W zuigkracht

Parket

 
FC8454/01

Het draait allemaal om vermogen
Motor van 2000 watt voor een geweldig, brandschoon resultaat

De PowerLife FC8454/01-stofzuiger van Philips biedt geweldige resultaten op alle vloeren dankzij een motor van

2000 watt.

Hoge reinigingskracht

Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 350 watt

Langdurige stofverwijdering

S-bag van 3 liter gaat extra lang mee

Ergonomische handgreep voor groot bereik

Bereik ook de kleinste hoekjes dankzij de extra lange ergonomische handgreep

Lichtgewicht metalen telescopische buis

Schoonmaken wordt comfortabeler met de lichtgewicht aluminium buis

Beschermt uw parketvloer tegen krassen

Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen



Stofzuiger met zak FC8454/01

Kenmerken Specificaties

2000 watt motor

Deze krachtige motor van 2000 watt genereert

tot 350 watt aan zuigkracht voor een optimaal

schoonmaakresultaat.

S-bag van 3 liter

Dankzij de grote capaciteit van deze Philips-

zak kunt u optimaal gebruikmaken van de

stofzuigerzak en hoeft u deze minder vaak te

wisselen.

Parketmondstuk

Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met

zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen

voor een voorzichtige reiniging van uw harde

vloeren.

Extra lange ergonomische handgreep

Het ergonomisch gevormde handvat is

eenvoudig te gebruiken. Met het extra lange

ontwerp maakt u gemakkelijk de moeilijk te

bereiken plekken schoon.

Aluminium telescopische buis

U kunt de lichte, aluminium stofzuigerbuis

makkelijk gebruiken en dragen. De tweedelige,

telescopische buis kan eenvoudig aan uw

lengte worden aangepast.

 

Ontwerp

Kleur: Deep Black

Filtering

Type stofzak: s-bag

Uitblaasfilter: Microfilter

Stofinhoud: 3 L

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

slanghouder

Extra mondstuk: Parketmondstuk

Standaardmondstuk: Multifunctioneel

mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 41 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2000 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 83 dB

Zuigkracht (max): 350 W

Onderdruk (max.): 27 kPa

Bruikbaarheid

Handgreep: Voorzijde

Buiskoppeling: Conisch

'Stofemmer vol'-indicator

Handgreep: Extra lange ergonomische

handgreep

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: Aluminium telescopische buis

Type wielen: Plastic

Actieradius: 9 m

Snoerlengte: 6 m

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h):

406x282x220 mm

Productgewicht: 4,2 kg
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