
 

Trådløs
håndstøvsuger

SpeedPro Max Aqua

 
Munnstykke med 360° suging

25,2 V, opptil 75 min driftstid

3-i-1: støvsuger, mopp og
håndholdt

TurboPet-munnstykke

 

FC6904/01

Raskeste trådløse støvsuger*
med 3-i-1-rengjøring

Bli raskere ferdig med den trådløse 3-i-1-støvsugeren vår. Det kraftige

munnstykket på 360° suger opp støv og skitt raskere på alle sider. Hver eneste

bevegelse teller på alt fra harde gulv til tepper. Det unike støvsugings- og

moppesystemet håndterer flere typer støv på én gang.

Uforstyrret 3-i-1-rengjøring

3-i-1: munnstykke med 360° suging, støvsugings- og moppesystem, håndholdt enhet

For flere støvtyper, inkl. AquaBoost for mer krevende smuss

Integrert håndholdt enhet, fugemunnstykke og børste

Rask tilgang overalt, selv under lave møbler

Uslåelig hastighet

Munnstykke med 360° suging fanger opp støv og smuss raskere

LED-munnstykket viser skjult støv og skitt

Opptil 75 min* kraftig rengjøring med 25,2 V litium-ion-batteri

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



Trådløs håndstøvsuger FC6904/01

Høydepunkter

Munnstykke med 360° suging

Munnstykke med 360° suging fanger opp støv

og smuss raskere

Opptil 75 minutters driftstid

25,2 V litium-ion-batterier med høy ytelse gir

opptil 75 minutter driftstid i Eco-modus, 35 min

i normal modus og 25 min i Turbo-modus før

du må lade.

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.

Støvsugings- og moppesystem

Det unike støvsugings- og moppesystemet

styrer vannutslippet slik at optimal fuktighet på

alle harde gulv opprettholdes under

rengjøringen. Mikrofiberputene kan rengjøres

for hånd eller i vaskemaskinen.

Rask tilgang overalt

SpeedPro Max er fleksibel og enkel å

manøvrere. Støvbeholderen sitter på toppen for

å gi en lavere vinkel. Den kan til og med bli

helt flat mot gulvet for å komme til under lave

møbler.

PowerCyclone 8-teknologi

PowerCyclone 8-teknologi – den beste

teknologien for støvsugere uten pose, nå i en

trådløs håndstøvsuger, gir sterkere sugeeffekt.

Integrert tilbehør

Tilbehøret er enkelt å bruke med ett klikk. Den

avtakbare, håndholdte enheten gjør at

SpeedPro Max er to støvsugere i én og samme

enhet. Børstetilbehøret er integrert i røret, så

det alltid er tilgjengelig.

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: 75 minutt(er)

Kjøretid (turbo): 25 minutt(er)

Lydnivå: 84 dB

Overflatedekning per vannbeholder: 60 m²

Luftstrøm (maks.): 1000 l/min

Brukervennlighet

Kapasitet på vannbeholder for rent vann

(maks.): 0,28 L

Rengjøringsmidler som kan brukes: klare

vaskemidler eller bare vann

Utforming

Farge: Elektrisk akvamarin

Filtrering

Støvkapasitet: 0,6 L

Motorfilter: Vaskbart filter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: AC-strømadapter,

Mikrofiberpute, Integrert børste, Ekstra filter

Ekstra munnstykke: TurboPet-munnstykke,

Munnstykke med 360° suging

Standardmunnstykke: Støvsuger og mopp

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Vekt, produkt: 2,732 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.

* Med støvsugings- og moppesystem
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