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Høyere sugeeffekt* for bedre rengjøring
Med PowerCyclone 4-teknologi

Den nye Philips PowerPro Compact-støvsugeren leverer kraftig og kompromissløs ytelse takket være

PowerCyclone 4-teknologien og avansert bøttedesign

Kraftig rengjøring

PowerCyclone 4-teknologi skiller støv og luft i én omgang

Motor på 1700 watt som genererer en sugeeffekt på 330 watt

Ren luft i hjemmet ditt

EPA-filteret fanger opp mikroskopiske skadedyr som forårsaker allergi

Ergonomisk håndtak for lang rekkevidde

Kom til i alle hjørner takket være det ekstra lange ergonomiske håndtaket

Enkel å gjøre ren

Den avanserte støvbeholderdesignen gir enkel tømming



Poseløs støvsuger FC8471/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

PowerCyclone 4-teknologi

PowerCyclone 4-teknologien maksimerer

luftstrømmen og ytelsen ved å skille smuss fra

luften i én omgang. Det gir forbløffende gode

rengjøringsresultater ved hjelp av svært

effektive trinn: 1) Luften går raskt inn i

PowerCyclone takket være et rett og jevnt

luftinntak. 2) De buede luftpassasjene

akselererer luften raskt oppover i det sykloniske

kammeret og skiller på denne måten støvet fra

luften.

EPA-filtersystem

Det foldede EPA-filteret har en stor

filteroverflate og god filtreringsytelse. Sammen

med den virvlende luftstrømmen forhindrer

dette at det tilstoppes raskt, og det gir deg

bedre og mer langvarige filtreringsresultater.

Ekstra langt ergonomisk håndtak

Dette ergonomisk utformede håndtaket er

praktisk å bruke. Den ekstra lange utformingen

gjør at du når lenger, slik at du kan rengjøre på

steder der det er vanskelig å komme til.

Støvbeholder som er enkel å tømme

Støvbeholderen er perfekt designet for å fjerne

støv uten å skape en støvsky. På grunn av den

unike formen og glatte overflaten samles støvet

på en side av beholderen og glir jevnt inn

støvbeholderen.

Motor på 1700 watt som genererer en

sugeeffekt på 330 watt

Motor på 1700 watt som genererer en

sugeeffekt på 330 watt

Utforming

Farge: Stjerneblå

Ytelse

Inngangseffekt (maks.): 1700 W

Inngangseffekt (IEC): 1400 W

Sugeeffekt (maks): 330 W

Vakuum (maks.): 25 kPa

Luftstrøm (maks.): 34 l/s

Støynivå (Lc IEC): 83 dB

Filtrering

Støvkapasitet: 1,5 L

Utblåsningsfilter: Mikrofilter

Motorfilter: Vaskbart dobbelt skumfilter

Brukervennlighet

Rekkevidde: 9 m

Ledningslengde: 6 m

Rørtype: Fast todelt metallrør

Bærehåndtak: Front

Rørkobling: Konisk

Hjultype: Plast

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: Universalmunnstykke

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Lite munnstykke

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Vekt, produkt: 4,5 kg

Mål, produkt (L x B x H):

406 x 285 x 238 millimeter

* Sugeeffekt testet i henhold til internasjonal standard

DIN EN 60312/11/2008, testet av det eksterne

instituttet for testing SLG Prüf-und Zertifizierungs

GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., januar 2013).
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