
Porzsákos porszívó

PowerLife

 

1500 W

TriActive szívófej

 
FC8457/92

Maximális teljesítmény
Alacsonyabb energiafogyasztás

Kiváló eredmény minden padlótípuson a Philips PowerLife porszívóval az egyedülálló TriActive szívófejnek

köszönhetően.

Kiváló takarítási eredmény

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre

Ergonomikus markolat a távoli pontok eléréséért

Az extra hosszú ergonomikus markolatnak köszönhetően minden sarkot elér

Kis súlyú, fémből készült teleszkópos cső

A kis súlyú teleszkópos alumíniumcső kényelmessé teszi a takarítást

Hosszan tartó porfelszívás

3 literes s-bag porzsák a hosszan tartó teljesítményért



Porzsákos porszívó FC8457/92

Fénypontok Műszaki adatok

3 literes s-bag porzsák

A nagy űrtartalmú Philips porzsák lehetővé

teszi porszívója porzsákjának optimális

kihasználását, így Önnek ritkábban kell

porzsákot cserélnie a készülékében.

Teleszkópos alumíniumcső

A kis súlyú alumíniumcsöves porszívót

kényelmes hordozni és használni. A kétrészes

teleszkópos csövet egyszerűen beállíthatja az

Önnek megfelelő magasságba.

Extra hosszú ergonomikus markolat

Az ergonomikus kialakítású markolatot igazán

kényelmes használni. Extra hosszú

kialakításának köszönhetően a nehezen

elérhető helyeken is tisztaságot varázsolhat.

TriActive szívófej

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez

el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a

szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is

eltávolítja a port. 2) az elején lévő nyíláson át

a nagyobb szennyeződéseket is felszippantja.

3) A bal és jobb oldalsó levegőcsatornái

felszedik a közvetlenül a bútorok és a fal

mellett lévő port és piszkot is.

Teljesítmény

Légáram (max.): 37 l/mp

Éves energiafogyasztás: 52 kWh

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1400 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 1500 W

Zajszint: 85 dB

Szívóerő (max.): 23,5 kPa

Felhasználhatóság

Hatósugár: 8 m

Hordfogantyú: Előlap

Vezetékhossz: 5 m

Csőtípus: Teleszkópos alumíniumcső

Keréktípus: Műanyag

Csőcsatlakozás: Kúpos

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Kialakítás

Szín: Csillagfehér

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag porzsák

Portartály kapacitása: 3 L

Kimeneti levegőszűrő: Mikroszűrő

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Normál szívófej: TriActive szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 406 x 282

x 220 mm

Készülék tömege: 4,2 kg

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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