
 

 

Philips EasyLife
Bezsáčkový vysavač

Příkon 1 400W
Parquet

FC8146/01
Ušetřete až 20 % energie*

Vysavač pro ekologičtější vysávání
Vysavač Philips EasyLife byl navržen tak, aby oproti běžným vysavačům poskytoval při nižší 
spotřebě vysoce výkonné výsledky. Navíc lze koš snadno vyprázdnit stisknutím tlačítka, 
takže si neušpiníte ruce.

Nízká spotřeba energie, vysoký výsledný výkon
• Motor o příkonu 1 400 W vytváří max. sací výkon 300 W

Buďte si jisti optimálním čištěním
• Kontrolka indikátoru ukazuje, kdy je třeba vyprázdnit koš

Snadné odstraňování nečistot
• Rukojeť pro snadné vyprázdnění nádoby na prach
• Nádoba na prach se systémem uvolnění jedním tlačítkem

Čistý vzduch v domácnosti
• Filtr HEPA pro výbornou filtraci vyfukovaného vzduchu

Ochrana parketových podlah před poškrábáním
• Speciální hubice na pevné podlahy s měkkými štětinami kartáče



 1 400 Wattů, 300 Wattů EasyLife

Efektivní motor o příkonu 1400 W vytváří max. sací 
výkon 300 W, takže spotřebujete méně energie a 
dosáhnete stejně výborných výsledků čištění.

Kontrolka indikátoru

Kontrolka indikátoru se rozsvítí, když je třeba 
vyprázdnit koš. Vyprazdňování a čištění koše a filtru 
zajistí vždy optimální výkon při čištění.

Systém uvolnění jedním tlačítkem

Uzavřenou nádobu na prach bezsáčkového vysavače 
Philips lze vyprázdnit skrze dno, a to pouhým 
stisknutím tlačítka.

Filtr HEPA

Tento HEPA filtr zachytí mikroskopické škůdce, 
kteří způsobují alergie dýchacích cest. Pro zajištění 
efektivní filtrace vyměňte filtr každých 6 měsíců.

Hubice na parkety

Tato hubice s měkkými štětinami kartáče znamená 
odstranění rizika poškrábání: je speciálně 
zkonstruována pro pečlivé čištění pevných podlah.
FC8146/01

Specifikace
Design
• Barva: Ústřicová kovová

Filtrace
• Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA
• Typ filtru: HEPA
• Kapacita pro prach: 1,7 l

Hubice a příslušenství
• Příslušenství: Nástavec pro štěrbiny, Malá hubice
• Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici
• Přídavná hubice: Hubice na parkety
• Standardní hubice: Univerzální hubice

Výkon
• Proud vzduchu (max.): 34 l/s
• Příkon (IEC): 1 400 W
• Úroveň hluku (Lc IEC): 82 dB
• Sací výkon (max.): 300 W
• Vakuum (max.): 28 kPa

Podpora udržitelného rozvoje
• Motor: Úspora energie, vysoká účinnost
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Použitelnost
• Rukojeť pro přenášení: Přední
• Spojka trubice: Kónický
• Indikátor naplnění nádoby na prach: Ano
• Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
• Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická 

trubice
• Typ koleček: Pryžová
• Akční rádius: 10 m
• Délka kabelu: 6 m

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost výrobku: 5,5 kg
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 

428,5 x 314 x 213 mm
•

* V porovnání s vysavačem o příkonu 2000 W. Interní měření 
společnosti Philips, 2010.
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