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20 % højere sugestyrke* for en bedre rengøring
Med PowerCyclone 4-teknologi

Den nye Philips PowerPro Compact støvsuger leverer kraftfuld ydeevne uden kompromis takket være

PowerCyclone 4-teknologien og avanceret beholderdesign

Kraftfuld rengøring

PowerCyclone 4 teknologi adskiller støv og luft med det samme

1800 W motor giver høj ydeevne

Ren luft i hjemmet

EPA-filteret fanger mikroskopisk utøj, som kan forårsage allergi

Nem at rengøre

Avanceret støvbeholderdesign for nem tømning

Ergonomisk greb for lang rækkevidde

Nå ind i alle hjørner takket være ekstra langt ergonomisk greb

Beskyttelse mod ridser til parketgulve

Parquet-mundstykke med bløde børstehår til beskyttelse mod ridser



Poseløs støvsuger FC8473/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

PowerCyclone 4-teknologi

PowerCyclone 4 teknologi maksimerer

luftstrøm og ydeevne ved at adskille støv og

luft med det samme. Den leverer

bemærkelsesværdige rengøringsresultater via

yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i

PowerCyclone takket være det lige og glatte

luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at

luften hurtigt sendes opad i det cykloniske

kammer, og støvet adskilles fra luften.

1800 Watt motor

1800 Watt motoren genererer maks. 350 W

sugestyrke og giver høj ydeevne.

EPA-filtersystem

Det plisserede EPA-filter har en stor

filteroverflade og god filtreringsevne. Sammen

med cyklonluftstrømmen forhindrer dette

støvsugeren i at tilstoppes hurtigt og giver dig

bedre og længerevarende filtreringsresultater.

Støvbeholder, der er nem at tømme

Støvbeholderen er perfekt designet, så du kan

tømme støvet ud uden at skabe en støvsky.

Takket være den unikke form og den glatte

overflade samles støvet i den ene side af

beholderen og glider jævnt ned i

skraldespanden.

Ekstra langt ergonomisk greb

Dette ergonomisk formede greb er praktisk at

bruge. Dets lange design giver dig længere

rækkevidde, så du nemt kan nå ind til steder,

der ellers er vanskelige at nå.

Parquet-mundstykke

Ingen risiko for ridser takket være dette

mundstykke med bløde børstehår, som er

specielt designet til omhyggelig rengøring af

hårde gulve.

Design

Farve: Sort

Performance

Indgangseffekt (maks.): 1800 W

Indgangseffekt (IEC): 1600 W

Sugeeffekt (maks.): 350 W

Vakuum (maks.): 25 kPa

Luftstrøm (maks.): 35 l/s

Støjniveau (Lc IEC): 83 dB

Filtrering

Støvkapacitet: 1,5 L

Støvfilter: Mikrofilter

Motorfilter: Vaskbart dobbelt skumfilter

Brugervenlighed

Aktionsradius: 9 m

Ledningslængde: 6 m

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Bærehåndtag: Front

Rørkobling: Konisk

Hjultype: Plastik

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: Universalmundstykke

Ekstra mundstykke: Parquet-mundstykke

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Tilbehørsopbevaring: På rørclip

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 4,5 kg

Produktets mål (L x B x H): 406 x 285 x

238 mm

* Sugestyrke testet i overensstemmelse med den

internationale standard DIN EN 60312/11/2008, testet

af det eksterne testinstitut SLG Prüf- und

Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V.,

Januar 2013).
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