Philips EasyLife
Sesalnik z vrečko

1400 W

FC8134/01

Prihranite do 20 % več energije*
Sesalnik za okolju prijaznejše sesanje
Philipsov sesalnik EasyLife EnergyCare zagotavlja prihranke pri energiji in visoko
zmogljivost čiščenja. Visoko učinkovit motor nudi enako učinkovitost kot sesalnik z 2000
W motorjem, porabi pa 20 % manj energije. Vsak dan bodite prijaznejši do okolja.
Čist zrak v domačem okolju
• Filter HEPA za odlično filtriranje izhodnega zraka
Zaščita pred praskami za parket
• Nastavek za parket s krtačo z mehkimi ščetinami za zaščito pred praskami
Čistoča brez prahu, ki traja
• 3-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost
Velik doseg za priročno čiščenje
• Dolg kabel za več kot 10-metrski doseg
Majhna poraba energije, velika zmogljivost
• 1400 W motor z največjo sesalno močjo 375 W
• Enaka moč kot 2000 W, 20 % manj energije

FC8134/01

Sesalnik z vrečko
1400 W

Značilnosti
1400 W za moč sesanja 375 W

Učinkovit 1400 W motor z največjo sesalno močjo
375 W za manjšo porabo energije pri enako
učinkovitem čiščenju.

Specifikacije
Filter HEPA

Zasnova

• Barva: Svetlo zelena

Teža in dimenzije
• Teža izdelka: 5,5 kg

2000 W rezultati z 20 % manj energije

Zmogljivost
•
•
•
•
•

Vhodna moč (IEC): 1400 W
Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB
Moč sesanja (najvišja): 375 W
Vakuum (najv.): 28 kPa
Pretok zraka (najv.): 40 l/s

Uporabnost
Ta filter HEPA prestreza škodljive mikroorganizme,
ki povzročajo alergije dihal. Če želite ohraniti
učinkovitost filtriranja, filter HEPA zamenjajte vsakih
6 mesecev.
Izjemno učinkovit motor omogoča enako delovanje
kot sesalnik z 2000 W in pri tem porabi 20 % manj
energije.

3-litrska vrečka s-bag

•
•
•
•
•
•
•
•

Dolžina kabla: 6 m
Cevni spoj: Stožčast
Območje delovanja: 10 m
Ročaj za prenašanje: Spredaj
Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Indikator polne komore za prah
Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki in dodatki

• Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali
nastavek
• Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
• Dodaten nastavek: Nastavek za parket

Dolg kabel

Trajnost

• Embalaža: &gt; 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir
• Motor: Varčen, izjemno učinkovit
Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje
izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati
vrečk.

Filtriranje

• Vrsta vrečke za prah: s-bag
• Zmogljivost za prah: 3 L
• Izhodni filter: Pralni filter HEPA
•

Dolg kabel omogoča večji doseg, zato lahko očistite
celoten prostor, brez da bi prekinili sesanje. Sesalnik
ima kabel z več kot 10-metrskim dosegom.

Nastavek za parket

Brez skrbi, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo z
mehkimi ščetinami je zasnovan posebej za nežno
čiščenje trdih tal.
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* V primerjavi z 2000 W sesalnikom. Philipsove interne meritve, 2010.

