Sesalnik z vrečko
PowerLife
1500 W
Nastavek Tri-Active
Animal
FC8459/91

Popolna zmogljivost
Manjša poraba energije
Vrhunski rezultati na vseh vrstah tal s sesalnikom Philips PowerLife z inovativnim nastavkom TriActive.
Idealno za gospodinjstva z živalskimi dlakami
Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami
Odlično čiščenje
Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge
Ergonomski ročaj za dolg doseg
S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
Lahka kovinska teleskopska cev
Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje
Čistoča brez prahu, ki traja
3-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

Sesalnik z vrečko

FC8459/91

Značilnosti

Speciﬁkacije

3-litrska vrečka s-bag
Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko
bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto
menjati vrečk.
Aluminijasta teleskopska cev
Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča
udobno uporabo in prenašanje. 2-delno
teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na
želeno višino.
Posebej dolg ergonomski ročaj
Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja
priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z
njim sežete dlje in preprosto očistite težje
dostopna mesta.

Nastavek Tri-Active
Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne
načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz
preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja
odprtina na konici nastavka zlahka posesa
večje delce 3) stranski krtači pometata prah in
umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Zmogljivost
Pretok zraka (najv.): 37 l/s
Letna poraba energije: 52 kWh
Glasnost: 85 dB
Vakuum (najv.): 23,5 kPa
Vhodna moč (IEC): 1400 W
Vhodna moč (najv.): 1500 W

Krtača Turbo
Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje
preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in
prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje
majhne prašne delce in dlake ter tako
zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

Uporabnost
Ročaj za prenašanje: Spredaj
Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev
Vrsta kolesc: Plastika
Cevni spoj: Stožčast
Regulator moči: Elektronski, na aparatu
Območje delovanja: 8 m
Dolžina kabla: 5 m
Zasnova
Barva: Umirjena siva
Filtriranje
Vrsta vrečke za prah: s-bag
Izhodni ﬁlter: Mikroﬁlter
Zmogljivost za prah: 3 L
Nastavki
Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
Dodaten nastavek: Krtača Turbo
Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
Prijaznost do okolja
Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir
Teža in dimenzije
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 282 x
220 mm
Teža izdelka: 4,2 kg
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Zeleni logotip Philips
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko
zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste
ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih Philipsovega
prizadevanja za varovanje okolja – energijska
učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,
recikliranje in odlaganje ter zanesljivost
celotno življenjsko dobo.

