
 

Støvsuger med pose

2000 Series

 
900 W

Certificeret allergivenlig

Regulerbar sugeeffekt

 

FC8244/09

Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet

Allergifilter opfanger fint støv og allergener

Med støvsugeren Philips PowerGo holder du nemt hjemmet rent og friskt.

Allergifiltret opfanger hele 99,9 % af fint støv og allergener.

Overlegen ydeevne

900W motor betyder bedre sugestyrke

99,9 % støvopsamling* betyder fantastiske rengøringsresultater

Allergifilteret opsamler 99,9 % af partiklerne – ECARF-certificeret

Universalmundstykke til effektiv rengøring af forskellige gulve

Rengøring i ro og mag

Kompakt størrelse og lav vægt for nem transport

Lang rækkevidde på 9 meter, rækker længere uden at skulle tage stikket ud

Justerbar sugestyrke til alle rengøringsopgaver

Det indbyggede værktøj opbevares bekvemt, så det altid er lige ved hånden

Nemme, holdbare poser passer ind i et stort 3-liters støvkammer



Støvsuger med pose FC8244/09

Vigtigste nyheder

Meget effektiv motor på 900 W

Den effektive motor på 900 W leverer høj

sugestyrke, der giver fantastiske

rengøringsresultater.

99,9 % støvopsamling*

Højtydende mundstykke og høj sugestyrke

sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine

støvpartikler*.

Kompakt og let

Kompakt letvægtsdesign gør støvsugeren nem

at opbevare og transportere.

Lang rækkevidde på 9 meter

9 meters rækkevidde fra stik til mundstykke

giver længere tids brug uden at skulle koble til

og fra.

Certificeret allergifilter

Certificeret allergifilter opfanger 99,9 % af

støvpartiklerne – herunder pollen, dyrehår og

støvmider – ideelt til allergikere.

Justerbar sugestyrke

Vælg den rigtige sugeeffekt til alle

rengøringsopgaver og alle underlag i hjemmet.

Praktisk indbygget tilbehør

Sprækkemundstykket er integreret i

støvsugeren, så det er nemt at komme til at

bruge, når du har brug for det.

Langtidsholdbare s-bags på 3 l

Stort 3-liters støvkammer og langtidsholdbare

universalposer giver optimal sugeevne, indtil

poserne er fulde, samt en forseglet, problemfri

bortskaffelse.

Universalmundstykke

Universalmundstykke, der nemt kan justeres

med fodpedalen, til optimal brug på hårde

gulve eller tæpper.

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

Indgangseffekt (maks.): 900 W

Indgangseffekt (IEC): 750 W

Lydniveau: 77 dB

Brugervenlighed

Aktionsradius: 9 m

Bærehåndtag: Top og front

Ledningslængde: 6 m

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Hjultype: Plastik

Rørkobling: Konisk

Styrkekontrol: Drejeknap

Design

Farve: Cashmere/grå

Filtrering

Støvposens type: s-bag Classic med lang

brugstid

Støvkapacitet: 3 L

Støvfilter: Allergifilter

Motorfilter: 1-lags skumfilter

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: 2-i-1-børste,

Sprækkemundstykke

Tilbehørsopbevaring: Integreret

Standardmundstykke: Universalmundstykke

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 403 x 263 x

220 mm

Produktets vægt: 4,3 kg

* 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker

(IEC62885-2).
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