
 

Philips
porzsákos porszívó

Animal Care

FC8608/03
A legnagyobb tisztítóerő 

ebben az árkategóriában
A nagy teljesítményű, 1800 W-os porszívó erőteljes – nem kevesebb mint 350 W – 
szívóerővel büszkélkedhet. A készülék Turbo kefés szívófejjel, 5 szintű szűrőrendszerrel, 
valamint Clean Comfort kazettával és extra hosszú vezetékkel rendelkezik.

Kiemelkedő tisztító hatás
• Maximum 350 W szívóerővel rendelkező 1800 W-os motor

Higiénikus porzsákcsere
• Egyedülálló Clean Comfort kazetta a porral való érintkezés elkerülésére

Kiváló eredmény szőnyegen és bútorokon
• A Turbo kefés szívófej 25%-kal több hajat és port távolít el

A padló védelme
• A gumikerekeknek köszönhetően nem karcol
 



 1800 wattos motor

A rendkívül hatékony 1800 wattos motor max. 350 
W szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

Clean Comfort kazetta

A porzsák cserélésekor nem kell érintkezi a porral, a 
szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően.

Turbo Brush szívófej

Turbo szívófejjel a szőnyegek alaposan kitisztíthatók, 
a hajszálak és a bolyhok gyorsan eltávolíthatók. A 
forgókefe hatékonyan távolítja el a port és a 
hajszálakat, ezáltal 25%-kal nagyobb tisztítási 
teljesítmény érhető el a szőnyegeknél. Kemény 
padlón használva a szívófej kerekei megakadályozzák 
a padló karcolódását.

Puha, gumi kerekek

A porszívó gumikerekekkel rendelkezik, így 
könnyedén siklik a kemény padlón, karcolás nélkül.
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Műszaki adatok
Tervezés
• Modell: Animal Care
• Szín(ek): Oxford kék

Motor
• Max. bemeneti teljesítmény: 1800 W
• IEC bemeneti teljesítmény: 1600 W
• Max. szívóteljesítmény: 350 W
• Légáramlás: 40 l/mp
• Vákuum: 30 kPa

Porszívó műszaki adatai
• Zajszint Lc IEC: 82 dB
• Elektronikus teljesítményszabályozás: Igen, a testen
• Kimeneti levegőszűrő: Super clean air szűrő
• Porzsák típusa: Pamut porzsák
• Porzsáktelítettség-jelző
• Cső: Metál, lakozott teleszkópos cső
• Porzsák kapacitása: 3 l
• Csatlakozás: Kónuszos csatlakozó
• Clean Comfort kazetta
• Hordfogantyú: Előlap
• Vezetékhossz: 7 m
• Kerekek: Gumi kerekek
• Hatósugár: 10 m
• Tárolási segédlet

Tartozékok
• Fúvófej: Normál, univerzális szívófej
• Tartozékok: Kisméretű és réstisztító szívófej
• Tartozékok: Cső-rögzítő
•
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