
 

Ledningsfri, håndstøvsuger
med skaft

SpeedPro Max Aqua

 
Mundstykke til 360° sugning

25,2 V, op til 75 min. arbejdstid

3-i-1: støvsuger, moppe og
håndholdt

TurboPet-mundstykke

 

FC6904/01

Den hurtigste støvsuger uden ledning*
Den hurtigste støvsuger uden ledning*

Bliv hurtigere færdig med vores 3-i-1 støvsuger uden ledning. Vores kraftfulde

360°-sugemundstykke opsamler støv og snavs hurtigere fra alle sider. Fra hårde

gulve til tæpper; lad hver bevægelse tælle. Et unikt støvsuge- og moppesystem

tager hånd om adskillige typer snavs samtidig.

Uafbrudt 3-i-1-rengøring

3-i-1: 360° mundstykke, system til støvsugning og gulvvask, håndstøvsuger

Til flere støvtyper, inkl. AquaBoost til kraftigere snavs

Integreret håndholdt enhed, sprækkemundstykke og børste

Nemt at nå alle steder, selv under lave møbler

Uovertruffen hastighed

Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og snavs hurtigere

LED-mundstykket finder skjult støv og snavs

Op til 75 min.* effektiv rengøring med 25,2 V Li-ion-batteri

Uovertruffen luftcirkulation

PowerCyclone 8 – vores mest kraftfulde poseløse teknologi

PowerBlade-digitalmotor skaber kraftig luftstrøm (> 1000 L/min)

Det tredobbelte filtreringssystem sikrer en kraftig luftstrøm i længere tid
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Vigtigste nyheder

Mundstykke til 360° sugning

Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og

snavs hurtigere

Op til 75 minutters arbejdstid

Højtydende 25,2 V litiumionbatterier giver op

til 75 minutters ECO-arbejdstid, 35 min. i

normal tilstand og 25 min. i Turbo-tilstand, før

du skal genoplade.

PowerBlade-digitalmotor

PowerBlade er en digital motor udviklet til at

opnå uovertruffen, kraftig luftstrøm ( >1000

l/min), som producerer 360° sugeevne ved

mundstykket. Tilmeld dig på philips.com inden

for 3 måneder efter købet for at få 5 års gratis

motorgaranti!

System til støvsugning og gulvvask

Det unikke system til støvsugning og gulvvask

kontrollerer vandudledningen for at bevare den

optimale vådhed til alle hårde gulve gennem

hele rengøringen. Mikrofiberpuderne kan

vaskes i hånden eller i vaskemaskinen.

Nemt at nå alle steder

SpeedPro MAX er fleksibel og nem at styre.

Støvbeholderen er placeret oven på, hvilket

giver mulighed for at holde den i en lavere

vinkel og endda holde den helt fladt mod

gulvet, så du kan nå ind under lave møbler.

PowerCyclone 8-teknologi

PowerCyclone 8-teknologi – vores bedste

poseløse støvsugningsteknologi, nu med et

ledningsfrit skaft, der giver mere kraftfuld

sugning i længere tid.

Integreret tilbehør

Tilbehøret er nemt at bruge med et enkelt klik.

Den aftagelige håndholdte enhed gør

SpeedPro Max til to enheder i én. Børsten er

integreret i røret, så den altid er ved hånden.

LED-mundstykke

Støv, fnug, hår og krummer er nemme at finde

og fjerne takket være LED-lys i SpeedPro Max-

mundstykket. LED-mundstykket finder skjult

støv og snavs.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Performance

Batteritype: Li-ion

Batterispænding: 25,2 V

Opladningstid: 5 time(r)

Arbejdstid: 75 minut(ter)

Arbejdstid (turbo): 25 minut(ter)

Lydniveau: 84 dB

Overfladedækning pr. tank: 60 m²

Luftstrøm (maks.): 1000 l/min

Brugervenlighed

Kapacitet for tank med rent vand (maks.):

0,28 L

Egnede rengøringsmidler: Klart

rengøringsmiddel, eller kun vand

Design

Farve: Electric Aqua

Filtrering

Støvkapacitet: 0,6 L

Motorfilter: Vaskbart filter

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: AC-strømadapter,

Mikrofiberpude, Integreret børste, Ekstra filter

Ekstra mundstykke: TurboPet-mundstykke,

Mundstykke til 360° sugning

Standardmundstykke: Støvsugning og gulvvask

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 2,732 kg

* Testet mod de 10 bedst sælgende ledningsfri

håndstøvsugere > 300 € i Tyskland 2017, ved hjælp af

Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs på

hårdt gulv baseret på den internationale standard

IEC60312-1. Jan. 2018.

* Med system til støvsugning og gulvvask
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