
Прахосмукачка без

торба

EasyClean

 

1800 W

Паркет

 

FC8740/02 Забравете усилията при почистване
По-дълъг кабел, без необходимост от торба за прах

Прахосмукачката без торба EasyClean на Philips е предназначена за хората, които желаят

щателно почистване с минимални усилия.

Лесно почиства прах и замърсявания

1800-ватов двигател, създаващ макс. 275 вата засмукваща мощност

Безгрижно почистване

Ергономично проектирана дръжка ComfortControl

Чист въздух във Вашия дом

HEPA 12 филтър Super Clean Air, 99,5% филтриране

Лесно почистване, дори около мебели

Накрайник TriActive с уникално действие "3 в 1"

Защита срещу издраскване на паркет

Накрайник за паркет с меки косъмчета на четката за защита от надраскване



Прахосмукачка без торба FC8740/02

Акценти Спецификации

1800 W

1800-ватов двигател, създаващ макс. 275 вата

засмукваща мощност за идеални резултати от

чистенето.

Дръжка ComfortControl

Тази ергономично конструирана дръжка помага

против напрежението в китките. Тя има вградено

управление с копчета и маневрирате без усилия с

една ръка. Радвайте се на едно по-лесно чистене.

Филтър Super Clean Air HEPA12

Този HEPA 12 филтър Super Clean Air улавя поне

99,5% от всички вредни микроскопични паразити,

които причиняват дихателни алергии.

Накрайник за паркет

Без опасност от издраскване, благодарение на този

накрайник с мека четка, специално конструиран за

внимателното почистване на вашите твърди подови

повърхности.

Накрайник TriActive

Накрайникът TriActive почиства пода ви по три

начина с едно движение: 1) По-големият му отвор

засмуква с лекота едрите отпадъци. 2) Осигурява

максимална ефективност при почистване

благодарение на оптимизирания въздушен поток

през накрайника. 3) Двете странични четки обират

прахта и замърсяванията съвсем близо до мебелите

и стените.

Дизайн

Цвят: Горещ шоколад

Филтриране

Изходящ филтър: Филтър Super Clean Air HEPA12

Модел филтър: Gore-Tex HEPA 10

Вместимост за прах: 2 л

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Малък

накрайник

Съхраняване на приставки: На дръжка

Допълнителен накрайник: Накрайник за паркет

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive

Представяне

Въздушен поток (макс.): 36 л/сек.

Входна мощност (IEC): 1600 W

Консумирана мощност (макс.): 1800 W

Ниво на шума (Lc IEC): 79 dB

Всмукателна мощност (макс.):

275 W

Вакуум (макс.): 29 kPa

Употреба

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Сглобяване на тръбата: Бутон

Управление на мощността: Електронно на уреда

Тип на тръбата: Метална лакирана телескопична

тръба от 2 части

Тип на колелата: Гумени

Радиус на действие:

10 м

Дължина на кабела: 8 м

Тегло и размери

Тегло на изделието: 6 кг
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