
 

Philips
stofzuiger met stofzak

Super Parquet

FC8439/02
Minimaal formaat, maximale 

reiniging
Een compacte maar krachtige 1600W-stofzuiger met een Tri-Active-mondstuk, een 6-
filtersysteem met s-bag Clinic-stofzak, telescopische buizen en rubberen achterwielen. 
Ideaal voor kleinere huishoudens of als tweede stofzuiger.

Hoge reinigingskracht
• Motor van 1600 watt genereert een zuigkracht van 340 watt

Reinigt moeiteloos rondom meubels
• Tri-Active-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Ultrakrachtige reiniging van harde vloeren
• Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel hardnekkig vuil

Hygiënische verwijdering van stofzakken
• s-bag is de standaard wegwerpstofzak

Eenvoudig manoeuvreren
• Gewicht/formaat/handgreep
 



 Tri-active-mondstuk

Dit unieke mondstuk heeft een aerodynamische 
vormgeving voor een maximaal reinigingseffect. Het 
is voorzien van zijborstels voor het verwijderen van 
stof in hoeken en bochten, en heeft een opening aan 
de voorkant voor het opnemen van grover vuil. Elke 
beweging zorgt direct voor een schoon resultaat.

Super Parquet-mondstuk

Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle 
harde vloeren in één keer schoonmaken zonder 
deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen 
van de microvezelschijven in combinatie met de 
zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder 
schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal 
resultaat.

s-bag

s-bag is een standaard wegwerpstofzak die algemeen 
verkrijgbaar is en eenvoudig te herkennen is aan het 
logo. De s-bag is geschikt voor stofzuigers van de 
merken Philips, Electrolux, AEG, Volta en Tornado.
FC8439/02

Kenmerken
• Inhoud stofzak: 2 l • Mondstuk: Tri-Active-mondstuk
•

Ontwerp
• Kleur(en): vaalgroen
• Model: Super Parquet

Motor
• Max. ingangsvermogen: 1600 W
• IEC-ingangsvermogen: 1600 W
• Max. zuigkracht: 340 W
• Luchtstroom: 38 l/s
• Vacuüm: 29 kPa

Specificaties stofzuiger
• Elektronische zuigkrachtregeling: Ja, op de 

behuizing
• Uitblaasfilter: Microfilter

• Stofzaktype: S-bag
• 'Stofzak vol'-indicator
• Snoerlengte: 6 m
• Actieradius: 9 m
• Buis: Telescopische buis met metalen lakafwerking
• Koppeling: knopkoppeling
• Draaghandvat: Voorzijde
• Opbergstand/opslaghulpstuk
• Wielen: rubber
• Geluidsniveau Lc IEC: 79 dB

Accessoires
• Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk
• Accessoires: Borstel, spleetstuk en klein mondstuk
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: buisklem
Specificaties
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