
 

Dulkių siurblys su
maišeliu

PowerLife

 

1500 W

„TriActive“ antgalis

 

FC8458/91 Itin veiksmingas
Mažesnės energijos sąnaudos

Naudodami „Philips PowerLife“ dulkių siurblį su ypatingu „TriActive“ antgaliu

puikiai išsiurbsite bet kokią grindų dangą.

Puikiai valo

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

Ergonomiška rankena tolesnėms vietoms pasiekti

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Lengvas metalinis teleskopinis vamzdis

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Ilgai išliekantis dulkių surinkimas

3 litrų „s-bag“, kad naudotumėtės ilgai



Dulkių siurblys su maišeliu FC8458/91

Specifikacijos Ypatybės

„Performance“

Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas: E

Metinis energijos suvartojimas: 52 kW·h

Kilimų valymo klasė: C

Kietų grindų valymo klasė: A

Dulkių pralaidumo klasė: E

Garso lygis: 85 dB

Oro srovė (maks.): 37 l/s

Siurbimas (maks.): 23,5 kPa

Įeinanti energija (IEC): 1400 W

Įeinanti energija (maks.): 1500 W

Naudojimo trukmė

Vamzdžio tipas: Aliuminio teleskopinis

vamzdis

Nešimo rankena: Priekis

Vamzdžio sujungimas: Kūginis

Su ratukais: Plastikas

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Veikimo spindulys: 8 m

Maitinimo laido ilgis: 5 m

Konstrukcija

Spalva: Juodo rašalo

Filtravimas

Dulkių maišelio tipas: „S-bag“

Išmetimo filtras: Mikrofiltras

Dulkių tūris: 3 l

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis

Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Papildomas antgalis: Antgalis kietoms

grindims

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 4,2 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 406 x 282 x

220 mm

3 litrų „s-bag“

Šis didelis „Philips“ dulkių surinkimo maišelis

leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia,

kad ne taip dažnai teks jį keisti.

Aliuminio teleskopinis vamzdis

Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis

patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis

vamzdis lengvai reguliuojamas, kad

galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.

Itin ilga ergonomiška rankena

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti.

Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti

ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

„TriActive“ antgalis

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu

metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai

sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia

didelius trupinius per didelę priekyje esančią

angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias

dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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