
 

Sladdlös
handdammsugare

SpeedPro Max Aqua

 
360° sugmunstycke

25,2 V, upp t. 75 min sladdlös
drifttid

3-i-1: dammsugare, mopp,
handdammsugare

Extra Turbo-munstycke

 

FC6904/01

Den snabbaste sladdlösa dammsugaren*
med 3-i-1-rengöring

Städa snabbare med vår 3-i-1 sladdlösa dammsugare. Vårt kraftfulla

sugmunstycke på 360° fångar upp damm och smuts snabbare från alla håll. På allt

från hårda golv till mattor ger varje rörelse resultat. Ett unikt dammsugnings- och

moppsystem hanterar flera olika typer av smuts samtidigt.

Oavbruten 3-i-1-rengöring

3-i-1: 360° sugmunstycke, dammsugnings- och moppsystem, handdammsugare

För flera typer av damm, inkl. AquaBoost för tuffare smuts

Integrerad handenhet, fogmunstycke och borste

Kommer snabbt åt alla platser, även under låga möbler

Hög effekt och hastighet

360° sugmunstycke fångar upp damm och smuts snabbare

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

Upp till 75 min* kraftfull rengöring med 25,2 V litiumjonbatteri

Makalöst luftflöde

PowerCyclone 8 – vår mest kraftfulla påslösa dammsugarteknik

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

Filtreringssystemet i tre steg garanterar högt luftflöde under längre



Sladdlös handdammsugare FC6904/01

Funktioner

360° sugmunstycke

360° sugmunstycke fångar upp damm och

smuts snabbare

Upp till 75 minuters drifttid

Högpresterande 25,2 V-litiumjonbatterier ger

upp till 75 minuters Eco-drifttid, 35 min i

normalt läge och 25 min i turboläge innan du

behöver ladda igen.

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!

System med dammsugare och mopp

Det unika dammsugar- och moppsystemet styr

vattenutsläppet för optimal fuktighet för alla

hårda golv under hela rengöringen.

Mikrofiberkuddarna kan tvättas för hand eller i

tvättmaskinen.

Kommer snabbt åt alla platser

SpeedPro Max är flexibel och lätt att hantera.

Dammbehållaren är överst, vilket ger en lägre

vinkel och kan ligga nästan helt plant mot

golvet så att du kommer åt under låga möbler.

PowerCyclone 8-teknik

PowerCyclone 8-teknik – vår bästa påslösa

dammsugarteknik nu i en sladdlös

handdammsugare, för att behålla en starkare

sugeffekt längre.

Integrerade tillbehör

Tillbehören är enkla att använda med ett klick.

Den löstagbara handenheten gör SpeedPro

Max till två enheter i en. Borsttillbehöret är

integrerat i röret så att du alltid har det till

hands.

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: 25,2 V

Laddningstid: 5 timmar

Drifttid: 75 minuter

Körtid (turbo): 25 minuter

Ljudnivå: 84 dB

Yttäckning per tank: 60 m²

Luftflöde (max): 1 000 l/min

Användbarhet

Maxkapacitet för vattentanken för rent vatten

(max): 0,28 L

Rengöringsmedel som kan användas:

rengöringsmedel eller bara vatten

Design

Färg: Aquablå

Filtrering

Dammkapacitet: 0,6 L

Motorfilter: Tvättbart filter

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Nätadapter,

Mikrofiberduk, Inbyggd borste, Extra filter

Extra munstycke: TurboPet munstycke, 360°

sugmunstycke

Standardmunstycke: Dammsugare och mopp

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens vikt: 2,732 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.

* System med dammsugare och mopptillbehör
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