
 

Philips
Vreckový vysávač

Antialergický

FC8606/01
Najvyšší čistiaci výkon 

vo svojej kategórií
Výkonný 1800 W vysávač, ktorý poskytuje vysokú úroveň sacieho výkonu - viac ako 350 
W! Tento model sa dodáva s hubicou Reach & Clean, 5-vrstvovým filtračným systémom 
s filtrom HEPA, kazetou Clean Comfort a veľmi dlhou šnúrou.

Vysoko výkonné čistenie
• 1800 W motor vytvára max. sací výkon 350 W

Hygienické odstránenie vrecka na prach
• Jedinečná kazeta Clean Comfort

Špeciálna hubica na ťažko dostupné miesta
• Tento výrobok je vybavený hubicou Reach & Clean

Čistý vzduch vo vašej domácnosti
• Filter Super Clean Air HEPA 12, 99,5 % filtrácia
 



 Jedinečná kazeta Clean Comfort

Vďaka tomuto patentovanému systému nedôjde pri 
odstraňovaní vrecka na prach k žiadnemu kontaktu s 
prachom.

Tento výrobok je vybavený hubicou 
Reach & Clean

Inovatívny dizajn hubice Reach & Clean umožňuje 
dosiahnuť aj tie najužšie miesta jednoduchým 
otáčaním hlavice hubice do strán a zároveň ponúka o 
40 % vyšší sací výkon. A úplným pretočením hubice 
ju rýchlo a jednoducho zmeníte zo stavu použitia na 
tvrdé povrchy na používanie na kobercoch a 
rohožiach.
FC8606/01

Hlavné prvky
• Elektronické ovládanie výkonu
Všeobecné špecifikácie
• Model: Antialergický

Príslušenstvo
• Špeciálny nástavec: Reach & Clean
• Príslušenstvo: Malý nástavec a štrbinový nástavec
• Uskladnenie príslušenstva: Držiak na trubici

Motor
• Max. vstupný výkon: 1800 W
• IEC vstupný výkon: 1600 W
• Max. sací výkon: 350 W
• Prietok vzduchu: 40 l/s
• Vákuum: 30 kPa

Špecifikácia vysávača

• Hladina hlučnosti Lc IEC: 82 dB
• Výstupný filter: Super clean air HEPA 12
• Kapacita vrecka na prach: 3 l
• Typ vrecka na prach: S-bag
• Indikátor plného vrecka na prach
• Kazeta Clean Comfort
• Akčný rádius: 10 m
• Dĺžka kábla: 7 m
• Trubica: Kovová lakovaná teleskopická
• Spojovanie: Tlačidlo
• Pomocník pri parkovaní a odkladaní
• Materiál koliesok: Plast

Dizajn
• Farba(y): Havrania čierna
•
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