
 

Philips
Dulkių siurblys su maišeliu

laikantiems gyvūnus

FC8608/03
Didžiausia valymo jėga 

už jūsų pinigus
1800 W galingumo dulkių siurblys tiekia aukštą siurbimo galios lygį – ne mažesnį nei 350 
W! Šiame modelyje yra ypatingas parketo antgalis ir guminiai ratukai bei 5 sluoksnių 
filtravimo sistema, „Clean Comfort Cassette“ ir ypač ilgas laidas.

Didelės galios valymas
• 1800 W variklis su didžiausia 350 W siurbiamąja galia

Higieniškas dulkių surinkimo maišelio sunaikinimas
• Unikali „Clean Comfort Cassette“

Apsaugo grindis
• Dėl guminių ratukų nėra pavojaus subraižyti

Nuostabūs rezultatai valant kilimus ir baldus
• Turbo šepečio antgalis pašalina 25% daugiau plaukų ir dulkių
 



 Unikali „Clean Comfort Cassette“

Pašalinant dulkių surinkimo dėžę, dėl šios 
patentuotos sistemos nėra kontakto su dulkėmis.

Dėl guminių ratukų nėra pavojaus 
subraižyti

Šis vakuuminis siurblys turi guminius ratukus, taigi jis 
lengvai slysta kietomis grindimis be pavojaus 
subraižyti.
FC8608/03

Ypatybės
• Elektroninis maitinimo valdymas •
Bendrosios specifikacijos
• Modelis: laikantiems gyvūnus

Priedai
• Specialus antgalis: „Turbo“ šepečio antgalis
• Priedai: Mažas antgalis, siauras antgalis
• Priedų laikymas: Vamzdžio gnybtas

Variklis
• Didžiausia įėjimo galia: 1800 W
• IEC įėjimo galia: 1600 W
• Didžiausia siurbiamoji galia: 350 W
• Oro srovė: 40 l/s
• Siurbimas dulkių siurbliu: 30 kPa

Dulkių siurblio specifikacijos

• Triukšmo lygis Lc IEC: 82 dB
• Išėjimo filtras: Ypač švarus oras
• Standartinis antgalis: Visiems tikslams, antgalis su 

ratukais
• Dulkių maišelio talpa: 3 l
• Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
• Indikatorius „maišelis pilnas“
• „Clean Comfort Cassette“
• Veikimo spindulys: 10 m
• Laido ilgis: 7 m
• Vamzdis: Metalinis poliruotas teleskopinis vamzdis
• Pastatymo / laikymo pagalba
• Ratai: Guminiai ratukai

Konstrukcija
• Spalva (-os): Tamsiai mėlyna spalva
Specifikacijos
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