
 

 

Philips
Støvsuger med pose

Animal care

FC8615/01
Støvet har ikke en chance

Flere filtre fanger 99,9 % af alt støv
Expression giver en effektiv metode til at bortfiltrere pollen, sporer og allergener fra 
luften. Det vaskbare HEPA 12-filter kombineret med s-bag fanger 99,9 % af alle 
støvpartikler.

Effektiv rengøring
• 1800 W motor, der genererer maks. 350 W sugestyrke

Ren luft i hjemmet
• Vaskbart HEPA 12-filter, 99,5% filtrering

Støvposen fanger alt støv
• s-bag Clinic fanger op til 99,9 % af alt støv

Hygiejnisk kassering af støvpose
• Unik Clean Comfort-kassette, så man undgår kontakt med støvet

Suveræne resultater på tæpper og møbler
• Turbo-børstemundstykket fjerner 25% mere hår og støv



 1800 W motor

1800 W motor, der genererer maks. 350 W 
sugestyrke, hvilket giver perfekte 
rengøringsresultater

Vaskbart HEPA 12-filter

Det vaskbare HEPA 12-filter fanger mindst 99,5 % af 
alt skadeligt mikroskopisk utøj, der forårsager 
luftvejsallergi.

s-bag Clinic – Anti-allergi

Denne støvpose filtrerer op til 99,9 % af pollen, 
sporer og allergener. Ideel til personer med allergi!

Clean Comfort-kassette

Når du kasserer støvsugerposen, kommer du ikke i 
kontakt med støvet takket være denne patenterede 
støvposeholder.

Turbo-børstemundstykke

Turbo-børstemundstykket muliggør grundig 
rengøring af tæpper og hurtig fjernelse af hår og fnug. 
Den roterende børste fjerner aktivt små 
støvpartikler og hår, hvilket giver en 25 % bedre 
rengøring af tæpper. Mundstykkets hjul forhindrer 
skader, hvis du bruger støvsugeren på hårde gulve.

Bløde gummihjul

Denne støvsuger har gummihjul, så den kører let hen 
over hårde gulve uden at ridse.
FC8615/01

Specifikationer
Design
• Model: Animal care
• Farve(r): Mørkerød

Motor
• Maks. motoreffekt: 1800 W
• IEC-effekt: 1600 W
• Maks. sugeeffekt: 350 W
• Luftstrøm: 40 l/s
• Vakuum: 30 kPa

Specifikationer for støvsuger
• Støjniveau Lc IEC: 82 dB
• Elektronisk sugestyrkekontrol: Ja, på apparatet
• Udstødningsfilter: Vaskbart HEPA 12-filter 

(FC8044)
• Støvposens type: S-bag Clinic – Anti-allergi 

(FC8022)
• Indikator for fuld støvpose
• Rør: Metallakeret teleskoprør
• Motorfilter: Trelaget
• Støvposens kapacitet: 3 l
• Kobling: Konisk kobling
• Clean Comfort-kassette
• Bærehåndtag: Front
• Ledningslængde: 7 m
• Hjul: Gummihjul
• Aktionsradius: 10 m
• Parkering / opbevaring

Tilbehør
• Mundstykke: Standard, universalmundstykke
• Ekstra mundstykke: Turbo-børstemundstykke
• Tilbehør: Lille mundstykke og sprækkemundstykke
• Tilbehørsopbevaring: Rørclips
•
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