
 

 

Philips EasyLife
Bezvreckový vysávač

1400 W

FC8144/01
Úspora až 20 % energie*

Deň čo deň ekologickejšie
Model EasyLife je skonštruovaný tak, aby dosahoval vysoký čistiaci výkon pri nižšej 
spotrebe energie v porovnaní s bežnými vysávačmi. Okrem toho môžete jednoducho 
vyprázdniť zásobník stlačením jedného tlačidla bez toho, aby ste si zašpinili ruky.

Nízka spotreba energie, vysokokvalitné výsledky
• 1400-wattový motor s maximálnym sacím výkonom 300 W

Zaručuje optimálny čistiaci výkon
• Indikátor sa rozsvieti, keď je potrebné vyprázdniť zásobník

Jednoduché odstránenie prachu
• Rukoväť na jednoduché vybratie zásobníka na prach
• Zásobník na prach so systémom uvoľnenia jedným tlačidlom

Čistý vzduch vo vašej domácnosti
• Filter HEPA pre vynikajúcu filtráciu vyfukovaného vzduchu



 1400 W, 300 W EasyLife

Účinný 1400 W motor generuje max. sací výkon 
300 W, čo znamená, že spotrebujete menej energie, 
ale dosiahnete rovnako dobré a účinné vysávanie.

Svetelný indikátor

Indikátor sa rozsvieti, keď je zásobník plný a je 
potrebné ho vyprázdniť. Správne vyprázdnenie a 
vyčistenie zásobníka a filtra zaručí optimálny čistiaci 
výkon.

Systém uvoľnenia jedným tlačidlom

Uzatvorený zásobník na prach tohto bezvreckového 
vysávača Philips možno vyprázdniť zospodu jedným 
stlačením tlačidla.

Filter HEPA

Tento filter HEPA zachytáva škodlivé mikroskopické 
parazity, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest. Na 
zachovanie účinnej filtrácie vymieňajte filter HEPA 
každých 6 mesiacov.
FC8144/01

Hlavné prvky

* V porovnaní s 2000 W vysávačom. Interné merania spoločnosti 
Philips, 2010.
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Filtrácia
• Výstupný filter: Umývateľný filter HEPA
• Typ filtra: HEPA
• Kapacita na prach: 1,7 l

Nástavce a príslušenstvo
• Príslušenstvo: Štrbinová hubica, Malý nástavec
• Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na trubici
• Bežný nástavec: Viacúčelový nástavec

Výkonný
• Prietok vzduchu (max): 34 l/s
• Príkon (IEC): 1400 W
• Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 82 dB
• Sací výkon (max): 300 W
• Vákuum (max): 28 kPa

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný papier

Použiteľnosť
• Rukoväť na prenášanie: Predná časť
• Pripojenie trubice: Kužeľovitý
• Indikátor plného zásobníka na prach: áno
• Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení
• Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
• Typ koliesok: Guma
• Akčný rádius: 10 m
• Dĺžka kábla: 6 m

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 5,5 kg
• Rozmery produktu (D x Š x V): 428,5 x 314 x 

213 mm
•

Technické údaje
Bezvreckový vysávač
1400 W
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