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20% hogere zuigkracht* voor een betere reiniging
Met PowerCyclone 4-technologie

Met de nieuwe Philips PowerPro Compact-stofzuiger bent u verzekerd van krachtige prestaties zonder

compromis dankzij de PowerCyclone 4-technologie en geavanceerde stofbak.

Krachtige schoonmaakprestaties

PowerCyclone 4-technologie scheidt lucht en stof in één keer

Motor van 1800 W voor krachtige prestaties

Schone lucht in uw huis

Het EPA-filter vangt microscopisch ongedierte dat allergieën veroorzaakt

Gemakkelijk schoon te maken

Geavanceerde, eenvoudig te legen stofbak

Ergonomische handgreep voor groot bereik

Bereik ook de kleinste hoekjes dankzij de extra lange ergonomische handgreep



Stofzuiger zonder stofzak FC8472/01

Kenmerken Specificaties

PowerCyclone 4-technologie

PowerCyclone 4-technologie maximaliseert de

airflow en prestaties doordat vuil meteen van

lucht wordt gescheiden. Het apparaat biedt

uitstekende reiniging dankzij deze zeer

efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de

PowerCyclone dankzij de rechte en soepele

luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorvoer

versnelt de lucht omhoog in de gewervelde

kamer waardoor de stof van de lucht wordt

gescheiden.

Motor van 1800 W

De motor van 1800 W genereert een maximale

zuigkracht van 350 W voor krachtige prestaties.

EPA-filtersysteem

Het geplooide EPA-filter heeft een groot

filteroppervlak en goede filteringsprestaties. In

combinatie met de cyclonische luchtstroom

wordt snelle verstopping voorkomen en

profiteert u van betere en duurzamere

filteringsresultaten.

Eenvoudig te legen stofbak

De unieke vorm en het gladde oppervlak van

de stofbak zijn zodanig ontworpen dat u stof

kunt wegwerpen zonder dat daarbij stofwolken

ontstaan. Het stof wordt aan één kant van de

bak verzameld en glijdt gelijkmatig in de

vuilnisbak.

Extra lange ergonomische handgreep

Het ergonomisch gevormde handvat is

eenvoudig te gebruiken. Met het extra lange

ontwerp maakt u gemakkelijk de moeilijk te

bereiken plekken schoon.

Ontwerp

Kleur: Purperen Magie

Performance

Ingangsvermogen (max.): 1800 W

Ingangsvermogen (IEC): 1600 W

Zuigkracht (max): 350 W

Onderdruk (max.): 25 kPa

Luchtsnelheid (max.): 35 l/s

Geluidsniveau (Lc IEC): 83 dB

Filtering

Stofinhoud: 1,5 L

Uitblaasfilter: Spons

Motorfilter: Wasbaar EPA 10-filter

Bruikbaarheid

Actieradius: 9 m

Snoerlengte: 6 m

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Handgreep: Voorzijde

Buiskoppeling: Conisch

Type wielen: Plastic

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: Multifunctioneel

mondstuk

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

slanghouder

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 4,5 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 406 x 285

x 238 mm

* Zuigkracht getest in overeenstemming met de

internationale norm DIN EN 60312/11/2008, getest

door extern testinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs

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