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1 800 W

PowerCyclone 4

Tvättbara HEPA 10-filter

Parquet

 
FC8473/01

20 % starkare sugeffekt* för en bättre rengöring
Med PowerCyclone 4-teknik

Nya damsugaren Philips PowerPro Compact har kraftfulla prestanda utan kompromisser tack vare

PowerCyclone 4-tekniken och den avancerade hinkutformningen

Kraftfulla städprestanda

PowerCyclone 4-teknik som separerar damm och luft i ett svep

1 800 W motor för höga prestanda

Ren luft i hemmet

EPA-filtret fångar mikroskopiska skadedjur som orsakar allergi

Enkel att rengöra

Avancerad dammbehållardesign för enkel tömning

Ergonomiskt grepp för att kunna nå långt

Nå alla hörn tack vare det extra långa, ergonomiska greppet

Repskydd för parkettgolv

Parkettmunstycke med mjuka borststrån för repskydd



Dammsugare utan påse FC8473/01

Funktioner Specifikationer

PowerCyclone 4-teknik

PowerCyclone 4-tekniken maximerar luftflödet

och prestandan genom att separera smuts från

luft i ett svep: Du får noggranna städresultat i

två högeffektiva steg 1) Luften går snabbt in i

PowerCyclone tack vare det raka och släta

luftintaget. 2) Det böjda luftröret gör att luften

snabbt leds in i den cykloniska kammaren där

dammet separeras från luften.

1 800 W motor

1 800 W motorn ger en sugeffekt på max.

350 W för höga prestanda.

EPA-filter

Det veckade EPA-filtret har en stor filteryta och

goda filtreringsprestanda. I kombination med

det cykloniska luftflödet förhindrar detta snabb

tilltäppning och ger ett bättre och mer

långvarigt filtreringsresultat.

Dammbehållare som är enkel att tömma

Dammbehållaren är perfekt utformad för att

tömma damm utan att ge upphov till dammoln.

Tack vare dess unika form och jämna yta

samlas dammet på en sida i behållaren och

glider smidigt ner i soptunnan.

Extra långt, ergonomiskt grepp

Det ergonomiska handtaget är enkelt att

använda. Det extra långa skaftet gör att du når

längre och lättare kan städa på svåråtkomliga

ställen.

Parkettmunstycke

Ingen risk för repor tack vare det här

munstycket med mjuka borststrån som är

särskilt utformat för noggrann rengöring av

hårda golv.

Design

Färg: Djupsvart

Prestanda

Ineffekt (max): 1 800 W

Ineffekt (IEC): 1 600 W

Sugeffekt (max): 350 W

Uppsugningskraft (max): 25 kPa

Luftflöde (max): 35 l/s

Ljudnivå (Lc IEC): 83 dB

Filtrering

Dammkapacitet: 1,5 L

Utblåsfilter: Mikrofilter

Motorfilter: Tvättbart dubbelt skumfilter

Användbarhet

Aktionsradie: 9 m

Sladdlängd: 6 m

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Bärhandtag: Front

Rörkoppling: Konisk

Hjultyp: Plast

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: Universalmunstycke

Extra munstycke: Parkettmunstycke

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet

munstycke

Tillbehörsförvaring: På rörhållaren

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens vikt: 4,5 kg

Produktens mått (L x B x H):

406 x 285 x 238 mm

* Sugeffekten testad i enlighet med den internationella

standarden DIN EN 60312/11/2008 av det externa

testinstitutet SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH

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