
 

Vår mest kompakte
støvsuger

Performer Compact

 
99,9 % støvoppsamling

900 W

Allergifilter

 

FC8373/09

Komplett ytelse. Enkel å bruke
Kompakt, men kraftig med AirflowMax-teknologi

Den nye Philips Performer Compact-støvsugeren gir enestående

rengjøringsresultater med minst mulig anstrengelse. AirflowMax-teknologi sørger

for at sugeeffekten varer lenger. TriActive-munnstykket fjerner støv effektivt fra alle

gulv.

Enestående rengjøringsresultater

Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for kraftig sugeeffekt

TriActive-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang

Rengjøring uten anstrengelse

Innebygd tilbehør for maksimal anvendelighet

ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver rengjøringsoppgave

Lett og kompakt for enkel rengjøring og oppbevaring

Clean Air-filtersystem

S-bag classic long performance varer opptil 50 % lenger

Allergifilteret fanger opp over 99,9 % av små støvpartikler

Allergivennlig og kvalitetstestet av ECARF

Utrolige resultater

99,9 % støvoppsamling* for bedre rengjøring

900 W motor for kraftig sugeevne



Vår mest kompakte støvsuger FC8373/09

Høydepunkter

AirflowMax-teknologi

Den unike AirflowMax-teknologien sørger for å

opprettholde den kraftige sugeeffekten*, slik at

posen kan brukes til den er helt full.

Teknologien er basert på tre elementer som

utnyttes på best mulig måte: 1) En unik

ribbeprofil i støvkammeret som gir best mulig

luftstrøm rundt støvsugerposen og sørger for at

hele posen fylles. 2) Spesialutformet

støvbeholder som gjør at støvsugerposen

foldes jevnt ut. 3) Høykvalitets fiberstrukturer i

støvsugerposen tettes ikke, men absorberer

støvet uten å blokkere porene. Dermed minsker

ikke sugeeffekten.

TriActive-munnstykke

TriActive-munnstykket aktiverer tre

rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det

åpner teppet skånsomt med den

spesialutformede strykesålen som fjerner støv

som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter

med den større åpningen foran. 3) Det samler

opp støv og smuss nært inntil møbler og vegger

med luftkanalene på venstre og høyre side.

Innebygd tilbehør

Støvsugeren er utformet med integrert tilbehør,

slik at du ikke trenger å drasse rundt på ekstra

deler når du bruker apparatet.

Fugemunnstykket finnes på beholderen – alltid

klart til bruk.

ActiveLock-sammenkoblinger

Med ActiveLock-sammenkoblingene kobler du

enkelt til og fra ulike munnstykker og tilbehør

fra teleskoprøret under rengjøringen.

Kompakt og lett

Takket være den lille størrelsen kan apparatet

enkelt oppbevares, slik at du sparer verdifull

plass. Den lave vekten gjør at det er enkelt å

bære det med seg.

IF DESIGNPRIS

Prisbelønte produkter som velges ut av de

øverste navnene innen designHvert år

organiserer iF International Forum Design

GmbH en av verdens mest populære og

verdsatte designkonkurranser: iF

DESIGNPRISEN. Over 5000 bidrag fra 70 land

sendes inn til iF DESIGNPRISEN hvert år, så

den er et symbol på utmerket design over hele

verden.

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.

RED DOT-DESIGNPRISEN FOR 2016

Red Dot-designprisen er en internasjonal pris

for produktdesign og kommunikasjonsdesign.Å

vinne en pris i denne konkurransen er bevis for

at de kreative hjernene har en visjon og er i

stand til å engasjere seg og sette den ut i livet,

undersøke og eksperimentere – og at de er

noen man bør følge med på i fremtiden. Det er

priskategorier for produktdesign, designbyråer

og designkonsepter.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Inngangseffekt (maks.): 900 W

Lydnivå: 78 dB

Inngangseffekt (IEC): 750 W

Vakuum (maks.): 17,5 kPa

Utforming

Farge: Sporty rød

Filtrering

Støvkapasitet: 3 L

Støvposetype: s-bag Classic Long

Performance

Utblåsningsfilter: Allergifilter

Motorfilter: 1-lags skumgummifilter

Brukervennlighet

Rekkevidde: 9 m

Ledningslengde: 6 m

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Rørkobling: ActiveLock

Hjultype: Gummi

Bærehåndtak: Front

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Ekstra munnstykke: Munnstykke for harde gulv

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Integrert børste

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Vekt, produkt: 4,2 kg

Mål, produkt (L x B x H):

400 x 282 x 251 millimeter

* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger

(IEC 62885-2).
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