
 

Håndstøvsuger

SpeedPro Max

 
Støvsug trådløst i opptil 65 min

Smart innebygd tilbehør

2-i-1: støvsuger og håndholdt

TurboPet-munnstykke

 

FC6823/01

Den nye generasjonen av støvsugere
med munnstykke som suger opp støv i 360°

SpeedPro Max er den trådløse håndstøvsugeren som gjør rengjøring til en lek! Den

er lett å manøvrere og leveres med veggfeste for lett tilgjengelighet. Det kraftige

25,2 V-batteriet gjør det mulig å rengjøre hele boligen på én lading. SpeedPro

Max har en kraftig digital motor og den samme teknologien som i våre beste

poseløse støvsugere. Det unike patenterte munnstykket med 360-graders

sugeeffekt gjør rengjøringen rask og effektiv, og tilbehøret er alltid innen

rekkevidde når du trenger det. SpeedPro Max stiller i en klasse for seg og sørger

for en rask og grundig rengjøring!

Uslåelig hastighet

Munnstykke med 360° suging fanger opp støv og smuss fra alle kanter

LED-munnstykket viser skjult støv og skitt

Uovertruffen luftstrøm

PowerCyclone 8 – den kraftigste teknologien for støvsugere uten pose

Digital PowerBlade-motor skaper høy luftstrøm (> 1000 L/min)

Det triple filtreringssystemet sikrer høy luftstrøm over lengre tid

Rengjøring uten forstyrrelser

Støvsug trådløst i opptil 65 min

2-i-1 løsning med integrert tilbehør

Rask tilgang overalt, selv under lave møbler

Unik design på støvbeholderen sørger for at støvet ikke spres når beholderen tømmes

Smart digital skjerm viser hastighet og batteriforbruk
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Høydepunkter

Munnstykke med 360° suging

Munnstykke med 360° suging fanger opp støv

og smuss raskere for hvert tak, også når du

beveger støvsugeren bakover og langs kanter.

Digital PowerBlade-motor

PowerBlade er en digital motor utviklet for

uovertruffen, høy luftstrøm (> 1000 L/min) som

gir 360° sugeeffekt ved munnstykket. Registrer

deg på Philips.com innen tre måneder etter

kjøpet for å få 5-års garanti helt gratis.

PowerCyclone 8-teknologi

PowerCyclone 8-teknologi – vår mest kraftfulle

teknologi for støvsugere uten pose, nå i en

trådløs håndstøvsuger, gir sterkere sugeeffekt.

Støvsug trådløst i opptil 65 min

SpeedPro Max har litiumionbatterier på 25,2 V

og kan rengjøre trådløst i opptil 65 minutter før

den må lades opp. Den leveres med et

veggfeste som gjør den svært enkel å

oppbevare. Når den trenger opplading, kobler

du bare på den smarte magnetiske laderen.

SpeedPro Max er fulladet på kun 5 timer.

Trippelt filtreringssystem

Det triple filtreringssytemet i SpeedPro Max

fanger opptil 99% fint støv og andre partikler

og allergener *. Filtreringen sikrer at bare ren

luft returneres til motoren igjen, noe som

reduserer motstanden og gir høy luftstrøm.*>

2,5 μm partikkelstørrelse, testen er utført i

henhold til IEC 60312 / EN60312.

Smart strømstyring

Smart digital skjerm viser hastighet og

batteriforbruk og varsler deg når det er på tide å

rengjøre filteret.

2-i-1 løsning med integrert tilbehør

SpeedPro Max har også en praktisk 2-i-1

funksjon med to integrerte tilbehør som gjør

støvsugeren mer fleksibel og anvendelig. Ved å

koble fra håndenheten får du en praktisk liten

håndstøvsuger som er idéell til å fjerne smuler

og smårusk i bilen eller på møbler. Med det

integrerte børstetilbehøret kommer du lett til i

kroker og kriker eller under hyller.

Børstetilbehøret har dessuten ekstra lang

rekkevidde slik at du kan støvsuge i taket eller

på høye hyller.

LED-munnstykke

Støv, lo, hår og smuler blir lette å se og få bort

med LED i SpeedPro Max-munnstykket. LED-

munnstykket viser skjult støv og skitt.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Batteritype: Li-ion

Batterispenning: 25,2 V

Ladetid: 5 time(r)

Kjøretid: 65 minutt(er)

Kjøretid (turbo): 21 minutt(er)

Lydnivå: 84 dB

Luftstrøm (maks.): > 1000 l/min

Utforming

Farge: Twist Red

Filtrering

Støvkapasitet: 0,6 L

Motorfilter: Vaskbart filter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: AC-strømadapter,

Integrert børste, Veggmontert dokking

Ekstra munnstykke: Motorisert turbobørste

Standardmunnstykke: Munnstykke med 360°

suging

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Vekt, produkt: 2,73 kg

* Testet mot de ti mestselgende trådløse håndholdte

støvsugerne > 300€ i Tyskland 2017. Testen er

utformet av Philips med tanke på tørrengjøring av

møkkete harde gulv, basert på den internasjonale

standarden IEC60312-1. jan. 2018.
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