
 

Philips
Vreckový vysávač

Hubica na parkety

FC8608/01
Najvyšší čistiaci výkon 

vo svojej kategórií
Tento výkonný 1800 W vysávač poskytuje vysoký sací výkon - viac ako 350 W! Tento 
model sa dodáva s dodatočnou hubicou na parkety a pogumovanými kolieskami, má 5-
vrstvový filtračný systém, kazetu Clean Comfort a veľmi dlhú šnúru.

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

Hygienické odstránenie vrecka na prach
• Jedinečná kazeta Clean Comfort

Ochrana vašich parketových podláh
• Hubica na parkety na dôkladné čistenie tvrdých podláh

Chráni vaše podlahy
• Žiadne riziko poškriabania vďaka gumeným kolieskam
 



 Jedinečná kazeta Clean Comfort

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

Žiadne riziko poškriabania vďaka 
gumeným kolieskam

Vysávač má gumené kolieska, takže sa hladko kĺže po 
tvrdých podlahách bez rizika vytvorenia škrabancov.
FC8608/01

Hlavné prvky
• Elektronické ovládanie výkonu •
Všeobecné špecifikácie
• Model: Hubica na parkety

Príslušenstvo
• Špeciálny nástavec: Hubica na parkety
• 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
• Bežný nástavec: Viacúčelový nástavec na kolieskach
• 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: Gumové kolieska

Dizajn
• Farba(y): Oxfordská modrá
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