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Ολοκληρωμένη απόδοση
Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

Η νέα PowerLife της Philips προσφέρει πλήρη απόδοση καθαρισμού σε όλα τα σκληρά δάπεδα, χάρη στο ειδικό πέλμα για

σκληρά δάπεδα.

Εξαιρετικός καθαρισμός

Ενεργειακή απόδοση κλάσης A

Πέλμα για καλύτερο καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα

Ευκολία

Χώρος συλλογής σκόνης 3 λίτρων και σακούλα s-bag για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Άνετος καθαρισμός, χάρη στον ελαφρύ σωλήνα από αλουμίνιο

Φτάστε σε κάθε γωνία, χάρη στην εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC8321/09

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Λαβή με εργονομικό σχήμα, βολική στη χρήση. Το

μεγάλο μήκος της εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια

και σας επιτρέπει να καθαρίζετε τα δυσπρόσιτα

σημεία με ευκολία.

Ενεργειακή απόδοση κλάσης A

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για υψηλές

επιδόσεις με ενεργειακή απόδοση κλάσης A.

Χωρητικότητα σκόνης 3 λίτρων

Ο χώρος συλλογής σκόνης 3 λίτρων μεγιστοποιεί

τις δυνατότητες που προσφέρει η κλασική σακούλα s-

bag, εξασφαλίζοντας απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Τηλεσκοπικός σωλήνας από αλουμίνιο

Ο ελαφρύς σωλήνας από αλουμίνιο είναι βολικός στη

χρήση και στη μεταφορά. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τμημάτων μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στο ύψος

που προτιμάτε.

Πέλμα για σκληρά δάπεδα

Το πέλμα για σκληρά δάπεδα εξασφαλίζει άριστο

καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα, ιδιαίτερα στο

παρκέ και στα πλακάκια. 1) Η ειδική μαλακή βούρτσα

προστατεύει τα δάπεδα από γρατζουνιές. 2) Ο

σχεδιασμός με τις μαλακές τρίχες διασφαλίζει την

καλύτερη συλλογή σκόνης σε όλα τα σκληρά δάπεδα.

3) Το πέλμα είναι ελαφρύ και διαθέτει ρόδες για

εξαιρετική δυνατότητα ελιγμών σε όλα τα δάπεδα.

Απόδοση

Διαβάθμιση ενεργειακής απόδοσης: A

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 26,3 kW·h

Κλάση καθαρισμού σκληρών δαπέδων: D

Κλάση επανεκπομπής σκόνης: E

Στάθμη ηχητικής ισχύος: 84 dB

Iσχύς εισόδου (IEC): 750 W

Ροή αέρα (μέγ.):

29,4 l/s l/s

Απορρόφηση (μέγ.): 19,5 kPa

Σχεδιασμός

Χρώμα: Φωτεινό μπλε

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 3 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: Κλασική

σακούλα s-bag

Φίλτρο εξόδου αέρα: Μικροφίλτρο

Φίλτρο μοτέρ: Μικροφίλτρο

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 8 m

Μήκος καλωδίου: 5 m

Τύπος σωλήνα: Τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων

από αλουμίνιο

Σύνδεση σωλήνα: Κωνικό σχήμα

Τύπος τροχών: Πλαστικό

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινή

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα για σκληρά δάπεδα

Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Βιωσιμότητα

Συσκευασία: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 4,2 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 406 x 282 x

220 χιλ.

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑02‑08

Έκδοση: 6.1.1

EAN: 08 71010 36900 85

www.philips.com

http://www.philips.com/

