
Dammsugare med
påse

PowerLife

 

2 000 W

350 W sugeffekt

Parquet

 
FC8454/01

Allt hänger på kraften
2 000 W motor för fantastiska rengöringsresultat

Med Philips PowerLife-dammsugaren FC8454/01 får du utmärkta rengöringsresultat på alla golv tack vare

motorn på 2 000 W.

Stark rengöringskraft

2 000 W motor som ger max. 350 W sugeffekt

Dammuppsamling som varar längre

3 liters s-bag med lång livslängd

Ergonomiskt grepp för att kunna nå långt

Nå alla hörn tack vare det extra långa, ergonomiska greppet

Lätt teleskoprör i metall

Bekväm städning tack vare det lätta aluminiumröret

Repskydd för parkettgolv

Parkettmunstycke med mjuka borststrån för repskydd



Dammsugare med påse FC8454/01

Funktioner Specifikationer

2 000 W motor

Den kraftfulla 2 000 W motorn ger maximalt

350 W sugeffekt för ett perfekt städresultat.

3 liters s-bag

Den här stora dammsugarpåsen från Philips

gör att du kan utnyttja din dammsugare

optimalt, och inte behöver byta påse så ofta.

Parkettmunstycke

Ingen risk för repor tack vare det här

munstycket med mjuka borststrån som är

särskilt utformat för noggrann rengöring av

hårda golv.

Extra långt, ergonomiskt grepp

Det ergonomiska handtaget är enkelt att

använda. Det extra långa skaftet gör att du når

längre och lättare kan städa på svåråtkomliga

ställen.

Teleskoprör i aluminium

Det lätta aluminiumröret är enkelt att använda

och bära. Teleskopröret i 2 delar kan enkelt

justeras till önskad längd.

 

Design

Färg: Djupsvart

Filtrering

Typ av dammpåse: s-bag

Utblåsfilter: Mikrofilter

Dammkapacitet: 3 l

Munstycken och tillbehör

Tillbehör: Fogmunstycke, Litet munstycke

Tillbehörsförvaring: På rörhållaren

Extra munstycke: Parkettmunstycke

Standardmunstycke: Universalmunstycke

Prestanda

Luftflöde (max): 41 l/s

Ineffekt (IEC): 1 800 W

Ineffekt (max): 2 000 W

Ljudnivå (Lc IEC): 83 dB

Sugeffekt (max): 350 W

Uppsugningskraft (max): 27 kPa

Användbarhet

Bärhandtag: Front

Rörkoppling: Konisk

Indikator för full dammpåse

Handtag: Extra långt, ergonomiskt grepp

Effektkontroll: Elektronisk på apparaten

Rörtyp: Teleskoprör i aluminium

Hjultyp: Plast

Aktionsradie: 9 m

Sladdlängd: 6 m

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 406 x 282 x

220 mm

Produktens vikt: 4,2 kg
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