
Vysávač s vreckom

 

Na všetky podlahy

 
FC8438/02

Minimálna veľkosť, maximálne čistenie

Kompaktný avšak výkonný 1800 W vysávač s nástavcom Reach & Clean, 5-vrstvovým filtračným systémom s

HEPA filtrom, teleskopickými trubicami a gumenými zadnými kolieskami. Ideálny pre menšie domácnosti alebo

ako druhý vysávač.

Vysoký čistiaci výkon

1800 W motor generujúci max. sací výkon 340 W

Špeciálna hubica na ťažko dostupné miesta

Hubica Reach & Clean, ktorá dosiahne do tých najužších miest

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter HEPA pre vynikajúcu filtráciu vyfukovaného vzduchu

Ľahká manipulácia

Hmotnosť/veľkosť/prenosná rukoväť

Hygienické vyberanie vrecka na prach

s-bag je štandardné jednorazové vrecko na prach



Vysávač s vreckom FC8438/02

Hlavné prvky Technické údaje

Hubica Reach & Clean

Inovatívny dizajn hubice Reach & Clean

umožňuje dosiahnuť aj tie najužšie miesta

jednoduchým otáčaním hlavice hubice do

strán a zároveň ponúka o 40 % vyšší sací

výkon. A úplným pretočením hubice ju rýchlo a

jednoducho zmeníte zo stavu použitia na tvrdé

povrchy na používanie na kobercoch a

rohožiach.

Filter HEPA

Tento filter HEPA zachytáva škodlivé

mikroskopické parazity, ktoré spôsobujú alergie

dýchacích ciest. Na zachovanie účinnej filtrácie

vymieňajte filter HEPA každých 6 mesiacov.

s-bag

s-bag je štandardné jednorazové vrecko na

prach, ktoré je všeobecne rozšírené a ľahko

rozpoznateľné podľa svojho loga. Je vhodné

pre vreckové vysávače značky Philips,

Electrolux, AEG, Volta a Tornado.

Dizajn

Farba(y): perlovo biela

Model: reach & clean

Motor

Max. vstupný výkon: 1800 W

IEC vstupný výkon: 1600 W

Max. sací výkon: 340 W

Prietok vzduchu: 38 l/s

Vákuum: 29 kPa

Špecifikácia vysávača

Elektronické ovládanie výkonu: Áno, na

spotrebiči

Výstupný filter: Filter HEPA 12, Mikro filter

Kapacita prachového vrecka: 2 l

Typ prachového vrecka: Vrecko S-bag

Indikátor plného vrecka

Dĺžka kábla: 6 m

Akčný rádius: 9 m

Trubica: Kovová lakovaná teleskopická trubica

Spojovanie: upínacie tlačidlo

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Pomocník pri parkovaní a odkladaní

Kolieska: guma

Hladina hlučnosti Lc IEC: 79 dB

Príslušenstvo

Príslušenstvo: Kefa ,štrbinový nástavec, malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: držiak na trubici

Nástavec: hubica reach & clean
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