
Прахосмукачка с

торбичка

PowerLife

 

1500 W

Накрайник TriActive

 
FC8457/92

Пълни работни показатели
По-ниска консумация на енергия

Отлични резултати при почистване на всички видове подови повърхности с прахосмукачката Philips PowerLife благодарение

на уникалния накрайник TriActive.

Отлично почистване

Накрайникът TriActive прилага 3 почистващи действия наведнъж

Ергономична дръжка за широк обсег

Достигайте до всички ъгли благодарение на удължената ергономична дръжка

Лека метална телескопична тръба

Удобно чистене благодарение на леката алуминиева тръба

Дълготрайно почистване на праха

3-литрова s-bag за дълготрайна употреба



Прахосмукачка с торбичка FC8457/92

Акценти Спецификации

3-литрова s-bag

Голямата вместимост на торбата за прах Philips ви

позволява да я използвате оптимално, което означава,

че не се налага да я сменяте често.

Алуминиева телескопична тръба

Леката алуминиева тръба на прахосмукачката е

удобна за използване и пренасяне. Телескопичната

тръба от 2 части се регулира лесно до

предпочитаната от вас дължина.

Удължена ергономична дръжка

Ергономичната форма на дръжката я прави лесна за

използване. Изключително голямата дължина ви

позволява да достигнете по-далеч, за да почистите

лесно дори и трудно достъпните места.

Накрайник TriActive

Накрайникът TriActive извършва 3 почистващи

действия наведнъж: 1) Със специалния си профил

той отваря внимателно косъма на килима, за да

отстрани дълбоко скрития прах. 2) С по-големия си

отвор отпред засмуква с лекота едрите отпадъци. 3)

С левия и десния си страничен канал събира праха и

замърсяванията близо до мебелите и стените.

Представяне

Въздушен поток (макс.): 37 л/сек

Консумация на енергия годишно: 52 kWh

Входна мощност (IEC): 1400 W

Консумирана мощност (макс.): 1500 W

Ниво на силата на звука:

85 dB

Вакуум (макс.): 23,5 kPa

Употреба

Радиус на действие: 8 м

Дръжка за носене: Отпред

Дължина на кабела: 5 м

Тип на тръбата: Алуминиева телескопична тръба

Тип на колелата: Пластмаса

Сглобяване на тръбата:

Коничен

Управление на мощността: Електронно на уреда

Дизайн

Цвят: Звездно бяло

Филтриране

Тип на торбата за прах: s-bag

Вместимост за прах: 3 л

Изходящ филтър: Микрофилтър

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Малък

накрайник

Съхраняване на приставки: На тръбна щипка

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 406 x 282 x

220 мм

Тегло на продукта: 4,2 кг

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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