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2100 W

Tehnologie AirflowMax

Filtru lavabil HEPA 10

 
FC8654/01

Putere maximă de aspirare pentru rezultate mai bune de curăţare*

Cu tehnologia Airflow Max şi capacitate sac de praf de 4 l

Noul Performer Active de la Philips oferă o curăţare mai bună graţie tehnologiei Airflow Plus şi motorului

puternic de 2100 W

Rezultate de curăţare excelente

Tehnologie AirflowMax revoluţionară pentru aspirare extremă

Capacitate sac de praf 4 l pentru o curăţare mai îndelungată

Motorul de 2100 Waţi generează o putere de aspirare de max. 425

Confort

Ajungeţi în toate colţurile graţie mânerului ergonomic foarte lung

Sistem antialergic integrat

HEPA AirSeal cu filtru HEPA 10 pentru un aer sănătos

S-bag Classic Long Performance durează cu până la 50% mai mult



Aspirator cu sac FC8654/01

Repere Specificaţii

Tehnologie Airflow Max

Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de

aer, permiţând desfacerea uniformă a sacului

de praf, pentru a putea beneficia de cea mai

mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce

sacul se umple!

Capacitate sac de praf 4 l

Compartimentul de praf de 4 l special conceput

vă permite să utilizaţi optim sacul de praf

pentru o curăţare mai îndelungată.

Mâner ergonomic foarte lung

Acest mâner ergonomic are o utilizare comodă.

Designul extra lung vă oferă o rază de acţiune

mai amplă, aşa încât puteţi curăţa cu uşurinţă

locurile greu accesibile.

Filtru lavabil HEPA 10 AirSeal

Filtrul HEPA 10 şi AirSeal captează cele mai

fine fire de praf înainte ca aerul să fie evacuat,

pentru un mediu fără praf şi un aer curat şi

sănătos.

S-bag Classic Long Performance

Acest nou sac sintetic de praf de la Philips a

fost conceput pentru a oferi o performanţă mai

îndelungată a aspiratorului, i.e. un nivel înalt al

puterii de aspirare şi o filtrare maximă, până la

momentul la care sacul de praf este plin şi

gata de eliminare.

Motor de 2100 Waţi

Motorul de 2100 Waţi generează o putere de

aspirare de max. 425 pentru rezultate de

curăţare excelente.

Design

Culoare: Roşu plin

Performanţă

Putere de intrare (max): 2100 W

Putere de intrare (IEC): 1800 W

Putere de aspirare (max.): 425 W

Vid (max): 34 kPa

Flux de aer (max): 47 l/s

Nivel de zgomot (Lc IEC): 80 dB

Filtrare

Capacitate praf: 4 l

Filtru de evacuare: Filtru lavabil HEPA 10

Filtru pentru motor: Microfiltru

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 9 m

Lungime cablu: 6 m

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Mâner: Mâner ergonomic cu orificii pentru aer

Mâner pentru transport: Frontal

Cuplaj tub: Conic

Asistenţă pentru aşezare sau depozitare:

Vertical şi orizontal

Tip rotativ: Cauciuc

Duze şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare

multifuncţional

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică, Incl. 3 s-bag CLP

Durabilitate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 5,2 kg

Dimensiunile produsului (L x A x Î):

447x304x234 mm

* *Rezultate în comparaţie cu Philips PowerLife, testate

intern în august 2013
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