
 

Støvsuger med pose

PowerGo

 
900 W

Sertifisert allergivennlig

Regulerbar sugeeffekt

Medfølgende støvsugerposer og
ekstra filter

 

FC8245/09

Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
Allergifilter fanger opp fint støv og allergener

Med støvsugeren Philips PowerGo holder du enkelt hjemmet rent og pent.

Allergifilteret fanger opp hele 99,9 % av fint støv og allergener.

Overlegen ytelse

Motor på 900W for høy sugeeffekt

99,9 % støvoppsamling* gir deg et flott rengjøringsresultat

Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partiklene, ECARF-sertifisert

Flerfunksjonsmunnstykke for grundig rengjøring på forskjellige gulv

Rengjøring uten anstrengelse

Kompakt og lett for enkel transport

Lang rekkevidde på ni meter gjør at den går lengre uten at støpselet må trekkes ut

Justerbar sugeeffekt for enhver rengjøringsoppgave

Det innebygde verktøyet er praktisk plassert slik at det alltid er for hånden

De brukervennlige posene som varer lenge, passer i det store støvkammeret på tre

liter

Ekstra støvpose og filtre følger med
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Høydepunkter

Svært effektiv 900 W motor

Effektiv motor på 900 W gir høy sugeeffekt for

et flott rengjøringsresultat.

99,9 % støvoppsamling*

Munnstykke med høy ytelse og høy sugeeffekt

sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv*.

Kompakt og lett

Kompakt og lett design gjør det enkelt å

oppbevare og bære støvsugeren.

Lang rekkevidde på ni meter

Rekkevidden på ni meter fra stikkontakt til

munnstykke gjør at du kan bruke den lenger

uten å koble den fra stikkontakten.

Sertifisert allergifilter

Et sertifisert allergifilter fanger opp 99,9 % av

støvpartikler, inkludert pollen, dyrehår og

husstøvmidd, noe som er ideelt for allergikere.

Justerbar sugeeffekt

Velg riktig sugenivå for enhver

rengjøringsoppgave og enhver overflate i

hjemmet.

Praktiske tilbehør integrert i enheten

Fugeverktøyet er integrert i støvsugeren, slik at

det er enkelt å bruke når du trenger det.

S-poser på 3 l med lang levetid

Et stort støvkammer på tre liter og universale

poser som varer lenge, gir optimal sugeeffekt

til posene er fulle, i tillegg til at det er enkelt å

kaste den forseglede posen uten søl.

Flerfunksjonsmunnstykke

Flerfunksjonsmunnstykket kan enkelt justeres

ved hjelp av fotpedalen, for optimal bruk på

harde gulv eller tepper.

Ekstra poser og filtre

Det er praktisk med fire ekstra støvposer og et

sett med erstatningsfiltre. Filtrene bør skiftes ut

årlig.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Inngangseffekt (maks.): 900 W

Inngangseffekt (IEC): 750 W

Lydnivå: 77 dB

Brukervennlighet

Rekkevidde: 9 m

Bærehåndtak: Topp og front

Ledningslengde: 6 m

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Plast

Rørkobling: Konisk

Effektkontroll: Roterende bryter

Utforming

Farge: Mørk kongeblå

Filtrering

Støvposetype: s-bag Classic Long

Performance

Støvkapasitet: 3 L

Utblåsningsfilter: Allergifilter

Motorfilter: 1-lags skumgummifilter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: 2-i-1-børste,

Fugemunnstykke

Oppbevaring av tilbehør: Innebygd

Ekstra tilbehør: 4 støvposer og filtre

Standardmunnstykke:

Flerfunksjonsmunnstykke

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

403 x 263 x 220 millimeter

Vekt, produkt: 4,3 kg

* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger

(IEC 62885-2).
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