
 

Støvsuger med pose

5000 series

 
AirflowMax-teknologi

Effektivt 3-i-1 Triactive-
munnstykke

4 l

Sertifisert allergivennlig

 

FC8578/09 Høyeste ytelse. For dyprengjøring.
Anbefalt av Astma- og allergiforbundet.

Med Philips Performer Active blir det litt morsommere å gjøre rent, og ikke minst

sunnere og mer effektivt. Denne modellen er anbefalt av Astma- og

allergiforbundet og har et TriActive-munnstykke som effektivt fanger opp støv og

smuss fra alle gulvflater – både store og små. Du trenger ikke bekymre deg for

støvsugerposer som raskt blir fulle og gir redusert sugeeffekt, ettersom

AirflowMax-teknologien gjør at støvsugeren kan brukes uten problemer helt til

posen er fullstendig full.

Overlegen ytelse

Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for kraftig sugeeffekt

Motor på 900W for høy sugeeffekt

99,9 % av støvoppsamling* gir et flott rengjøringsresultat

Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partiklene, ECARF-sertifisert

TriActive-+-munnstykket gir høy ytelse på alle gulv

Turbobørste, perfekt for rengjøring av (dyre)hår og lo

Rengjøring uten anstrengelse

Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk

Brukervennlige poser som varer lenge, passer i det store støvkammeret på fire liter

ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver oppgave



Støvsuger med pose FC8578/09

Høydepunkter

AirflowMax-teknologi

Det unikt utformede støvkammeret maksimerer

kapasiteten og luftstrømmen med en

støvsugerpose som ikke blir tett – det gir sterk

sugeeffekt helt til støvsugerposen er full.

Svært effektiv 900 W motor

Effektiv motor på 900 W gir høy sugeeffekt for

et flott rengjøringsresultat.

99,9 % støvoppsamling*

TriActive+-munnstykke og høy sugeeffekt sikrer

at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv*.

Sertifisert allergifilter

Et sertifisert allergifilter fanger opp 99,9 % av

støvpartikler, inkludert pollen, dyrehår og

husstøvmidd, noe som er ideelt for allergikere.

Integrert børste

Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket,

slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate

overflater og polstring.

S-poser på 4 l med lang levetid

Et stort støvkammer på fire liter og universale

poser som varer lenge, gir optimal sugeeffekt

til posene er fulle, i tillegg til at det er enkelt å

kaste den forseglede posen uten søl.

TriActive+-munnstykke

TriActive+-munnstykket bruker tre

rengjøringshandlinger samtidig. Det har en

større åpning foran for å suge opp større ting,

mens den spesialutformede strykesålen fjerner

støv dypt nede i tepper. Luftkanaler på begge

sider av munnstykket suger opp støv og skitt

langs vegger eller møbler.

ActiveLock-sammenkoblinger

ActiveLock-koblinger gjør det enkelt å feste

tilbehør til teleskoprøret med et enkelt klikk.

Turbobørste

Den roterende turbobørsten er utformet for

optimal rengjøring av dyrehår og lo og åpner

opp teppefibrene for en dypere rengjøring.

Fem års garanti

Registrer deg på philips.com/welcome innen

tre måneder etter kjøpsdatoen for å få fem års

garanti på motoren uten ekstra kostnader!

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Inngangseffekt (maks.): 900 W

Luftstrøm (maks.): 32,17 l/s

Inngangseffekt (IEC): 650 W

Lydnivå: 77 dB

Vakuum (maks.): 17,5 kPa

Brukervennlighet

Rekkevidde: 9 m

Bærehåndtak: Front

Ledningslengde: 6 m

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Gummi

Rørkobling: ActiveLock

Effektkontroll: Roterende bryter

Utforming

Farge: Sort

Filtrering

Støvposetype: s-bag Classic Long

Performance

Støvkapasitet: 4 L

Utblåsningsfilter: Allergifilter

Motorfilter: Mikrofilter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Integrert børste

Ekstra munnstykke: Munnstykke for harde gulv,

Turbobørste

Standardmunnstykke: TriActive+-munnstykke

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

447 x 304 x 234 millimeter

Vekt, produkt: 5,2 kg

* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv (IEC62885-2).

Filtreringsytelsen er testet i henhold til DIN EN

60312/11/2008.

* *Beregnet med støvposeerstatning ved 80 % tap av

sugeeffekt sammenlignet med Classic-papirposen

FC895x/09. Målt internt på en Philips FC895x/09-serie.
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