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Nasadka TriActive

 

FC8458/91 Najwyższa efektywność
Mniejsze zużycie energii

Doskonałe efekty odkurzania na wszystkich rodzajach podłóg dzięki

odkurzaczowi PowerLife firmy Philips z wyjątkową nasadką TriActive.

Doskonałe efekty sprzątania

Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby

Ergonomiczny uchwyt zapewnia daleki zasięg

Dostęp do wszystkich zakamarków dzięki długiemu, ergonomicznemu uchwytowi

Lekka, metalowa rura teleskopowa

Wygodne sprzątanie dzięki lekkiej, aluminiowej rurze

Dokładne odkurzanie

3-litrowy worek S-bag zapewniający długotrwałą skuteczność odkurzania



Odkurzacz workowy FC8458/91

Dane techniczne Zalety

Wydajność

Klasa efektywności energetycznej: E

Roczne zużycie energii: 52 kWh

Klasa skuteczności odkurzania dywanów: C

Klasa skuteczności odkurzania podłóg

twardych: A

Klasa reemisji kurzu: E

Poziom głośności: 85 dB

Nadmuch (maks.): 37 l/s

Podciśnienie (maks.): 23,5 kPa

Moc wejściowa (IEC): 1400 W

Moc wejściowa (maks.): 1500 W

Parametry użytkowe

Typ rury: Aluminiowa rura teleskopowa

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Łączenie rury: Stożkowe

Typ kółek: Plastik

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Zasięg działania: 8 m

Długość przewodu: 5 m

Wzornictwo

Kolor: Czarny

Filtracja

Typ worka na kurz: Worek s-bag

Filtr wylotowy: Mikrofiltr

Pojemność pojemnika na kurz: 3 L

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Dodatkowa nasadka: Nasadka do twardych

powierzchni

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga produktu: 4,2 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

406 x 282 x 220 mm

3-litrowy worek S-bag

Duża pojemność worka firmy Philips

umożliwia jego zoptymalizowane użycie i

oznacza mniejszą częstotliwość wymiany.

Aluminiowa rura teleskopowa

Lekka, aluminiowa rura odkurzacza jest

wygodna w użytkowaniu i przenoszeniu. Tę

dwuczęściową rurę teleskopową można łatwo

ustawić na wybranej wysokości.

Niezwykle długi, ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w

użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość

sprawia, że można sięgać dalej i łatwo czyścić

trudno dostępne miejsca.

Nasadka TriActive

Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie

podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby: 1)

Za pomocą specjalnie zaprojektowanej stopy

delikatnie „otwiera” dywan w celu dokładnego

usunięcia kurzu. 2) Wsysa duże cząsteczki

brudu przez duży otwór z przodu. 3) Zbiera

kurz

i brud wzdłuż mebli oraz ścian za pomocą

kanałów powietrznych po lewej i prawej

stronie.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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