
 

 

Philips CompactGo
Sesalnik z vrečko

1400 W

FC8291/02

Z
S 
Z 
pr
mogljiv na znotraj in kompakten na zunaj
spremenljivim napajanjem, ki ne zasede prostora
novim sesalnikom Philips CompactGo bo čiščenje še lažje. Je zmogljiv, enostaven za 
enašanje, uporabo in shranjevanje. Uživajte v boljših rezultatih čiščenja z manj truda.

Izjemno priročno
• Pralna vrečka za prah
• Spremenljive nastavitve napajanja

Zmogljivo čiščenje
• Večnamenska šoba, ki je zmagala na raziskavah, za temeljito in nežno čiščenje
• 1400 W moči
• Mali nastavek in ozki nastavek

Kompaktno shranjevanje
• Majhen aparat za kompaktno shranjevanje

Svoboda gibanja
• Lahko in kompaktno za svobodno gibanje



 1400 W motor

1400 W moči

Vrečka za prah za večkratno uporabo

Vrečka za prah je pralna in za večkratno 
uporabo, zato vam ni treba skrbeti glede 
nabave vedno novih vrečk.

Lahko in kompaktno

Lahek in majhen sesalnik lahko med čiščenjem 
enostavno prenašate in prevažate okoli.

Majhna velikost

Aparat zaradi majhne velikosti lahko enostavno 
shranite in prihranite pri dragocenem 
prostoru.

Mali nastavek in ozki nastavek

Z malim nastavkom in ozkim nastavkom lahko 
čistite pohištvo in občutljive površine.

Spremenljive nastavitve napajanja
S spremenljivo nastavitvijo napajanja lahko 
izberete moč sesanja glede na površino, ki jo 
sesate.

Večnamenska šoba

Vrhunsko čiščenje na vseh vrstah tal 
zahvaljujoč tej večnamenski šobi, ki je zmagala 
na raziskavah med potrošniki. Njen širok 
zračni kanal je zasnovan tako, da zagotavlja 
optimalen pretok zraka, kar omogoča 
učinkovito čiščenje tudi ob stenah. Poseben 
dvojni zgib zagotavlja stalen stik s tlemi in s tem 
odlične rezultate čiščenja. Ta visokokvalitetna 
šoba s kovinsko ploščo, ki je obdana s krtačami, 
in ki nežno in temeljito čisti trda tla, špranje in 
preproge, je bila zasnovana in izdelana v 
Nemčiji, v podjetju WesselWerk.
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Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali 

nastavek

Zasnova
• Barva: Češnjevo rdeča

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 337 x 260 x 233 mm
• Teža izdelka: 4 kg

Prijazno do okolja
• Embalaža: > 75 % recikliranih materialov
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 1000 W
• Vhodna moč (najv.): 1400 W
• Raven hrupa (Lc IEC): 84 dB

• Moč sesanja (najvišja): 240 W
• Vakuum (najv.): 20 kPa
• Pretok zraka (najv.): 26.6 l/s

Filtriranje
• Zmogljivost za prah: 1.6 L
• Izhodni filter: Mikrofilter
• Filter motorja: Groba čistilna gobica

Uporabnost
• Dolžina kabla: 4 m
• Cevni spoj: Stožčast
• Območje delovanja: 6 m
• Ročaj za prenašanje: Zgoraj
• Vrsta cevi: Fiksna 2-delna kovinska cev
• Nadzor moči
• Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom
• Vrsta kolesc: Plastika
• Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno
•
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