
 

 

Philips EasyLife
Stofzuiger zonder zak

1400 W

FC8144/01
Bespaar tot wel 20% energie*

Iedere dag een groenere wereld
EasyLife is ontworpen om uitstekende resultaten te leveren bij een lager stroomverbruik 
dan reguliere stofzuigers. Omdat u het reservoir met één druk op de knop leegmaakt, 
houdt u bovendien uw handen schoon.

Laag energieverbruik, krachtig resultaat
• Motor van 1400 watt genereert een maximale zuigkracht van 300 watt

Optimaal resultaat
• Indicatorlampje geeft aan wanneer de emmer moet worden geleegd

Eenvoudig stof verwijderen
• Handgreep voor het eenvoudig verwijderen van de stofbak
• Stofbakontgrendeling met een druk op de knop

Schone lucht in uw huis
• HEPA-filter voor uitstekende filtering van de uitblaaslucht



 EasyLife, 1400 watt, 300 watt

De efficiënte motor van 1400 watt genereert max. 
300 watt zuigkracht, wat betekent dat u minder 
energie verbruikt, maar niet inlevert op het 
schoonmaakresultaat.

indicatielampje

Het indicatielampje licht op als de emmer vol is en 
geleegd moet worden. Het legen en schoonmaken 
van de emmer en het filter zorgt ervoor dat het 
schoonmaakresultaat optimaal blijft.

Wegwerpsysteem (één druk op de knop)

De afgesloten stofbak van de Philips-stofzuiger 
zonder zak kan met één druk op de knop geleegd 
worden via de onderkant.

HEPA-filter

Dit HEPA-filter vangt microscopisch klein 
ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt. 
Voor effectieve filtering moet u het HEPA-filter elke 
6 maanden vervangen.
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Filtering
• Uitblaasfilter: Wasbaar HEPA-filter
• Type filter: HEPA
• Stofinhoud: 1,7 l

Mondstukken en accessoires
• Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op 

slanghouder
• Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk

Prestaties
• Luchtsnelheid (max.): 34 l/s
• Ingangsvermogen (IEC): 1400 W
• Geluidsniveau (Lc IEC): 82 dB
• Zuigkracht (max): 300 W
• Onderdruk (max.): 28 kPa

Duurzaamheid
• Verpakking: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid
• Handgreep: Voorzijde
• Buiskoppeling: Conisch
• Indicator voor volle stofbak
• Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op het apparaat
• Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
• Type wielen: Rubber
• Actieradius: 10 m
• Snoerlengte: 6 m

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 5,5 kg
• Afmetingen van product (l x b x h): 428,5 x 314 x 

213 mm
•

Specificaties
Stofzuiger zonder zak
1400 W
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