
 

Philips
Dulkių siurblys be maišelio

FC8258
Laikykite nematomoje vietoje!

Ypač kompaktiškas su laikymo dėže
Dėl ypatingai kompaktiško dizaino, šis dulkių siurblys yra nedidelio svorio ir lengvas 
saugoti. Pasinaudoję dulkių siurbliu ir kitais valymo priedais, juos tvarkingai galite saugoti 
patogioje laikymo dėžėje. Cikloninėje šiukšlių dėžėje yra dulkių maišelis.

Keli laikymo sprendimai
• Ilgalaikė ir higieniška plastikinė dėžė

Nereikia dulkių maišelio
• Cikloninė 1 litro šiukšlių dėžė

Didelis valymo galingumas
• 1400 W variklis su 200 W siurbiamąja galia

Švarus oras jūsų namuose
• HEPA filtras su 99,5% dulkių filtravimo sistema
 



 Ilgalaikė ir higieniška plastikinė dėžė

Siūta laikymo dėžė turi skyrių, skirtą laikyti žarnai ir 
skyrių, esantį virš siurblio, skirtą antgaliams, 
vamzdžiui ir priedams. Kita valymo įranga, pvz.: 
šluostės, purškikliai ir pan. taip pat gali būti laikomi 
viduje. Dėžės dangtis yra plokščias - ant jo galima 
laikyti kitus daiktus
FC8258/01
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Bendrosios specifikacijos
• Modelis: FC8258/01

Priedai
• Specialus antgalis: N.A.
• Priedai: Siauras antgalis
• Priedų laikymas: Plastikinė laikymo dėžė

Variklis
• Didžiausia įėjimo galia: 1400 W
• IEC įėjimo galia: 1200 W
• Didžiausia siurbiamoji galia: 200 W
• Oro srovė: 33 l/s
• Siurbimas dulkių siurbliu: 27 kPa

Dulkių siurblio specifikacijos
• Elektroninis maitinimo valdymas: N.A.
• Triukšmo lygis Lc IEC: 85 dB
• Išėjimo filtras: „Hepa“ filtras
• Standartinis antgalis: Visos grindys
• Dulkių tūris: 1 l
• Veikimo spindulys: 8 m
• Laido ilgis: 6 m
• Vamzdis: 3 plastikinės dalys
• Sujungimas: Kūginis
• Pastatymo / laikymo pagalba: Pastatymas
• Rankena: Integruotas viršus ir priekis
• Ratai: Plastikas

Konstrukcija
• Spalva (-os): Raudona granatų sirupo spalva
•
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