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Võimas sisemus ja kompaktne välimus
Muudetav võimsus ilma ruumi võtmata

Philipsi uus CompactGo tolmuimeja muudab koristamise teie jaoks lihtsamaks.

Tegemist on võimsa, kergesti liigutatava, manööverdatava ja hoiustatava

tolmuimejaga. Paremad koristamistulemused väiksema vaevaga!

Kompaktne hoiustamine

Väike seade kompaktseks hoiustamiseks

Liikumisvabadus

Kerge ja kompaktne, et tagade teile liikumisvabadus

Suur puhastusjõudlus

1400 W võimsus

Väike otsak ja piluotsak

Katsevõitjast mitmeotstarbeline otsak põhjalikuks ja õrnaks puhastamiseks

Ülim mugavus

Pestav tolmukott

Muudetavad võimsusseaded



Tolmukotiga tolmuimeja FC8291/02

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

1400 W mootor

1400 W võimsus

Korduvkasutatav tolmukott

Pestav tolmukott

Kerge ja kompaktne

Tolmuimejat on koristamise ajal tänu selle

kergusele ja väikestele mõõtmetele hõlbus

kanda ja liigutada.

Mõõtmetelt väike

Tänu väikestele mõõtmetele on seadet hõlbus

hoiustada - nii hoiate kokku väärtuslikku ruumi.

Väike otsak ja piluotsak

Väike otsak ja piluotsak aitavad teil puhastada

oma mööblit ja õrnu pindu.

Muudetavad võimsusseaded

Muudetavad võimsusseaded võimaldavad teil

valida koristatavale pinnale sobiva

imemisvõimsuse.

Mitmeotstarbeline otsak

Suurepärased puhastustulemused kõikidel

põrandatel tänu tarbijakatsed võitnud

mitmeotstarbelisele otsakule. Selle avar

õhukanal on loodud pakkuma optimaalset

õhuvoolu, tagades tõhusa puhastamise isegi

seinte ääres. Tänu spetsiaalsele topelthingele

on otsak pidevalt põrandaga kontaktis ja

puhastustulemus on parim. WesselWerki poolt

Saksamaal kujundatud ja toodetud

ülikvaliteetsel otsakul on metalltald, mida

ümbritsevad harjad, mis kõvad põrandad,

põrandapraod ning vaibad õrnalt ja põhjalikult

puhtaks teevad.

Disain

Värvus: Kirsipunane

Jõudlus

Sisendvõimsus (max): 1400 W

Sisendvõimsus (IEC): 1000 W

Imemisvõimsus (max): 240 W

Vaakum (max): 20 kPa

Õhuvoog (max): 26,6 l/s

Müratase (Lc, IEC): 84 dB

Filtreerimine

Tolmumaht: 1,6 l

Väljalaskefilter: Mikrofilter

Mootorifilter: Filterpadi

Kasutatavus

Tegevusraadius: 6 m

Juhtme pikkus: 4 m

Toru tüüp: Statsionaarne kaheosaline

metallist

toru

Käepide: Ergonoomiline käepide õhuklapiga

Kandesang: Ülemine osa

Toruliitmik: Kooniline

Hoiustamistugi: Vertikaalne ja horisontaalne

paigaldusvõimalus

Ratta tüüp: Plast

Võimsuse reguleerimine

Otsakud ja tarvikud

Tavaline otsak: Mitmeotstarbeline otsak

Komplektisolevad tarvikud: Piluotsak, Väike

otsak

Säästvus

Pakend: > 75% ümbertöötatud materjale

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud

paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 4 kg

Toote mõõtmed (p x l x k): 337 X 260 X

233 mm
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