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Минимален размер, максимално почистване

Компактна, мощна 1800 W прахосмукачка с накрайник Reach & Clean, петслойна филтрираща система с филтър HEPA Super

Clean Air, телескопични тръби и гумени колелца. Идеална за по-малки домакинства или като втора прахосмукачка.

Висока почистваща способност

1800-ватов двигател, създаващ макс. 340 вата засмукваща мощност

Специален накрайник за почистване на труднодостъпни места

Накрайник Reach & Clean за достигане до най-тесните места

Чист въздух във Вашия дом

HEPA филтър за отлично филтриране на изходящия въздух.

Лесна за маневриране

Дръжка за носене/тегло/размер

Хигиенично изваждане на торбичката за прах

s-bag е стандартната торба за прах за еднократна употреба



Прахосмукачка с торба FC8438/02

Акценти Спецификации

Накрайник Reach & Clean

Иновационният дизайн на накрайника позволява да се

достигнат най-тесните места просто като се завърти

главата на накрайника настрани, като същевременно

се предлага 40% по-голяма смукателна мощност. А

при пълно завъртане на накрайника можете да го

промените бързо и лесно от накрайник за използване

върху твърди подове в такъв за килими и мокети.

Филтър HEPA

Този HEPA филтър улавя вредните микроби,

предизвикващи дихателни алергии. За да си осигурите

ефективно филтриране, сменяйте HEPA филтъра

през 6 месеца.

s-bag

s-bag е стандартната торба за прах за еднократна

употреба, предлагана широко и лесно разпознаваема

по нейното лого. Тя е подходяща за прахосмукачки с

торба на Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

Дизайн

Цвят (цветове): бисерно бяло

Модел: Reach & Clean

Двигател

Макс. входна мощност: 1800 W

Входна мощност по IEC: 1600 W

Максимална смукателна мощност: 340 W

Движение на въздуха: 38 л/сек.

Прахосмукачка: 29 kPa

Спецификации на прахосмукачката

Електронно управление на мощността: Да, на уреда

Изходящ филтър: Филтър HEPA 12, Микрофилтър

Вместимост на торбата за прах: 2 л

Тип на торбата за прах: S-bag

Индикатор за пълна торба за прах

Дължина на шнура: 6 м

Радиус на действие: 9 м

Тръба: Метална лакирана телескопична тръба

Свързване: свързани бутони

Дръжка за носене: Отпред

Помощни принадлежности за съхранение

Колела:

гума

Ниво на доловимия шум Lc IEC: 79 dB

Аксесоари

Аксесоари: Четка, тесен и малък накрайници

Съхраняване на приставки: скоба на тръбата

Накрайник: Накрайник Reach & Clean
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