
 

Handdammsugare

SpeedPro Max

 
Städa sladdlöst i upp till 45 min

Smarta inbyggda tillbehör

2-i-1: dammsugare och
handdammsugare

Extra Turbo-munstycke

 

FC6813/01

Den nya generationens dammsugare
med munstycke som suger upp damm i 360°

SpeedPro Max är den sladdlösa handdammsugaren som gör städningen lätt och

effektiv! Den väggmonterade handdammsugaren är alltid nära till hands och lätt

att manövrera. Batteriet på på 18 V gör att SpeedPro Max kan städa sladdöst i upp

till 45 minuterhelt sladdlöst. Med samma teknologi som vi har i våra bästa påslösa

dammsugare samt en kraftfull digital motor kan vi säkerställa ett städresultat av

högsta klass. Det patenterade munstycket med 360-graders sugeffekt gör

städning extra snabb och effektiv och de integrerade tillbehören är alltid

tillgängliga när du behöver dem.

Hög effekt och hastighet

360° sugmunstycke fångar upp damm och smuts från alla sidor

Med LED-munstycket kan du hitta smuts du inte ser.

Makalöst luftflöde

PowerCyclone 8 – vår mest kraftfulla teknologi för påslösa dammsugare

PowerBlades digitala motor skapar högt luftflöde (>1 000 L/min)

Filtreringssystemet i tre steg garanterar högt luftflöde under längre

Oavbruten rengöring

Städa sladdlöst i upp till 45 min

2-i-1 lösning med integrerade tillbehör

Kommer snabbt åt alla platser, även under låga möbler

Unik dammbehållardesign tömmer utan dammoln

En smart digital display visar hastighet och batteriförbrukning
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Funktioner

360° sugmunstycke

360° sugmunstycke fångar upp damm och

smuts snabbare med varje drag, även bakåt

och mot kanterna, så att varje rörelse räknas.

PowerBlades digitala motor

PowerBlade är en digital motor som är

framtagen för ett oöverträffat, högt luftflöde

(>1 000 l/min) som producerar 360° sugeffekt

vid munstycket. Registrera dig på Philips.com

inom 3 månader från inköpsdatum och få 5 års

motorgaranti!

PowerCyclone 8-teknik

PowerCyclone 8-teknik – vår mest kraftfulla

teknologi för påslösa dammsugare nu i en

sladdlös handdammsugare, för att behålla en

starkare sugeffekt längre.

Städa sladdlöst i upp till 45 min

Den handhållna dammsugarens

litiumjonbatterier på 18 V gör att SpeedPro Max

kan städa sladdöst i upp till 45 minuter innan

du behöver ladda igen. Det är enkelt att förvara

SpeedPro Max med det medföljande

väggfästet. För att ladda kopplar du bara på

den smarta magnetiska laddaren. Full laddning

får du på 5 timmar.

Filtreringssystem i tre steg

Filtreringssystemet i tre steg returnerar endast

ren luft tillbaka till motorn, vilket ger högt

luftflöde under längre

Smart effektreglering

En smart digital display visar hastighet och

batteriförbrukning, och meddelar när det är

dags att rengöra filtret.

2-i-1 lösning med integrerade tillbehör

SpeedPro Max har även en praktisk 2-i-1

funktion med två integrerade tillbehör som gör

dammsugaren mer flexibel och användbar. Ta

loss handenheten på dammsugaren så får du

en praktisk liten handdammsugare - perfekt för

bilen eller smulor i soffan. Sätt fast den

motordrivna Turbo-borsten med ett klick och

borsta bort djurhår från möblerna. Och med det

integrerade borsttillbehöret kommer du lättare

åt i skrymslen eller under hyllor.

Borsttillbehöret har även en extra lång

räckvidd, till exempel för höga hyllor eller i

taket.

LED-munstycke

Damm, ludd, hår och smulor är lätta att

upptäcka och ta bort med LED-lamporna i

SpeedPro Max-munstycket. Med LED-

munstycket kan du även hitta smuts du inte ser.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Prestanda

Batterityp: Litiumjon

Batterispänning: 18 V

Laddningstid: 5 timmar

Drifttid: 45 minuter

Körtid (turbo): 14 minuter

Ljudnivå: 84 dB

Luftflöde (max): >1 000 l/min

Design

Färg: Lourous Blue

Filtrering

Dammkapacitet: 0,6 L

Motorfilter: Tvättbart filter

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Nätadapter, Inbyggd

borste, Väggmonterad dockning

Extra munstycke: Motordriven turboborste

Standardmunstycke: 360° sugmunstycke

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens vikt: 2,65 kg

* *Testad mot de 10 bäst säljande sladdlösa

handdammsugarna > 300€ i Tyskland 2017, med ett

test, som Philips utvecklat baserat på den

internationella standarden IEC60312-1. för rengöring av

grov smuts på hårda golv. Jan 2018.
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