
Sesalnik z vrečko

PowerLife

 

2000 W

Moč sesanja 350 W

Parquet

 
FC8454/01

Poudarek je na moči
Motor moči 2000 W za odlične rezultate čiščenja

Vrhunski rezultati na vseh vrstah tal s sesalnikom Philips PowerLife FC8454/01 s 2000 W motorjem.

Visoka moč čiščenja

2000 W motor z močjo sesanja 350 W

Čistoča brez prahu, ki traja

3-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

Ergonomski ročaj za dolg doseg

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Lahka kovinska teleskopska cev

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Zaščita pred praskami za parket

Nastavek za parket s krtačo z mehkimi ščetinami za zaščito pred praskami



Sesalnik z vrečko FC8454/01

Značilnosti Specifikacije

2000 W motor

Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno

močjo 350 W za odlično čiščenje.

3-litrska vrečka s-bag

Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko

bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto

menjati vrečk.

Nastavek za parket

Brez skrbi, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo

z mehkimi ščetinami je zasnovan posebej za

nežno čiščenje trdih tal.

Posebej dolg ergonomski ročaj

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja

priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z

njim sežete dlje in preprosto očistite težje

dostopna mesta.

Aluminijasta teleskopska cev

Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča

udobno uporabo in prenašanje. 2-delno

teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na

želeno višino.

 

Zasnova

Barva: Skrivnostno črna

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: s-bag

Izpušni filter: Mikrofilter

Zmogljivost za prah: 3 l

Nastavki

Nastavki: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Dodaten nastavek: Nastavek za parket

Standardni nastavek: Večnamenski nastavek

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 41 l/s

Vhodna moč (IEC): 1800 W

Vhodna moč (najv.): 2000 W

Raven hrupa (Lc IEC): 83 dB

Moč sesanja (najvišja): 350 W

Vakuum (najv.): 27 kPa

Uporabnost

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Cevni spoj: Stožčast

Indikator napolnjenosti vrečke

Ročaj: Posebej dolg ergonomski ročaj

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev

Vrsta kolesc: Plastično

Območje delovanja: 9 m

Dolžina kabla: 6 m

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 282 x

220 mm

Teža izdelka: 4,2 kg
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