
 

 

Philips EasyLife
Aspirator fără sac

1400 W

FC8144/01
Economisiţi până la 20% din energie*

Pentru un mediu mai sănătos
EasyLife este proiectat pentru a furniza rezultate superioare de curăţare, consumând mai 
puţină energie decât aspiratoarele uzuale. În plus, puteţi goli uşor compartimentul pentru 
praf fără a vă murdări mâinile, apăsând un buton.

Consum redus de energie, putere ridicată
• Motor de 1400 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 300 Waţi

Fiţi sigur de o performanţă optimă de curăţare
• Ledul indicator arată când trebuie golit compartimentul pentru praf

Eliminare ușoară a prafului
• Mâner pentru scoaterea ușoară a compartimentului pentru praf
• Compartiment pentru praf cu sistem de eliberare cu un buton

Aer curat în casa dvs.
• Filtru HEPA pentru filtrare excelentă a aerului evacuat



 1400 Waţi, EasyLife 300 Waţi

Motorul eficient de 1400 Waţi generează o putere 
maximă de aspirare de 300 Waţi, ceea ce înseamnă 
că utilizaţi mai puţină energie, însă nu compromiteţi 
rezultatele de curăţare.

Led indicator

Ledul indicator se aprinde atunci când 
compartimentul pentru praf este plin și trebuie golit. 
Golirea și curăţarea compartimentului pentru praf și 
a filtrului vor asigura menţinerea performanţei 
optime de curăţare.

Sistem de eliberare cu buton

Compartimentul închis de praf al aspiratorului Philips 
fără sac poate fi golit din partea de jos, prin apăsarea 
butonului.

Filtru HEPA

Acest filtru HEPA absoarbe paraziţii microscopici 
dăunători care cauzează alergii respiratorii. Pentru 
menţinerea filtrării eficiente, înlocuiţi filtrul HEPA la 
fiecare 6 luni.
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* Faţă de aspiratorul de 2000 Waţi. Măsurători interne Philips, 2010.
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Filtrare
• Filtru de evacuare: Filtru lavabil HEPA
• Tip filtru: HEPA
• Capacitate praf: 1,7 l

Duze și accesorii
• Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste, Duză 

mică
• Depozitare accesoriu: Pe clema tubulară
• Duză principală: Cap de aspirare multifuncţional

Performanţă
• Flux de aer (max): 34 l/s
• Putere de intrare (IEC): 1400 W
• Nivel de zgomot (Lc IEC): 82 dB
• Putere de aspirare (max.): 300 W
• Vid (max): 28 kPa

Durabilitate
• Ambalaj: > 90% materiale reciclate
• Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Comoditate a utilizării
• Mâner pentru transport: Frontal
• Cuplaj tub: Conic
• Indicator pentru compartiment pentru praf plin
• Control energie: Parte electronică pe aparat
• Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
• Tip rotativ: Cauciuc
• Rază de acţiune: 10 m
• Lungime cablu: 6 m

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 5,5 kg
• Dimensiunile produsului (L x A x Î): 428,5 x 314 x 

213 mm
•
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