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Geef stof geen kans
Meerdere filters vangen 99,9% van al het stof

De Expression filtert op effectieve wijze pollen, sporen en allergenen uit de lucht. In combinatie met de s-bag

Clinic vangt het wasbare HEPA 12-filter 99,9% van alle stofdeeltjes op.

Uniek opbergsysteem

Duurzame plastic opbergdoos

Hoge reinigingskracht

1800 watt motor genereert max. 350 watt zuigkracht.

Schone lucht in uw huis

Wasbaar HEPA 12-filter met 99,5% filtering

Zak vangt alle stofdeeltjes

De s-bag Clinic vangt maximaal 99,9% van al het stof

Reinigt moeiteloos rondom meubels

Tri-Active-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking



Stofzuiger met zak FC8619/01

Kenmerken Specificaties

Duurzame plastic opbergdoos

De op maat gemaakte opbergdoos heeft naast

opbergruimte voor de stofzuiger ruimte voor de

slang, de buis, het mondstuk en de

accessoires. Andere schoonmaakmiddelen

zoals poetsdoeken en spuitbussen kunt u er

ook in opbergen.

Motor van 1800 watt

Stofzuiger met motor van 1800 watt genereert

een maximale zuigkracht van 350 watt voor

perfecte resultaten.

Wasbaar HEPA 12-filter

Dit wasbaar HEPA 12-filter vangt ten minste

99,5% van al het microscopisch klein

ongedierte dat ademhalingsallergieën

veroorzaakt.

s-bag Clinic - antiallergie

Deze zak filtert maximaal 99,9% aan pollen,

sporen en allergenen. Ideaal voor mensen met

allergieën!

Tri-Active-mondstuk

Dit unieke mondstuk heeft een

aerodynamische vormgeving voor een

maximaal reinigingseffect. Het is voorzien van

zijborstels voor het verwijderen van stof in

hoeken en bochten, en heeft een opening aan

de voorkant voor het opnemen van grover vuil.

Elke beweging zorgt direct voor een schoon

resultaat.

Clean Comfort Cassette

Als u de zak van de Philips-stofzuiger

weggooit, komt u niet in aanraking met het stof

dankzij deze gepatenteerde zakhouder.

Ontwerp

Kleur: Hollands blauw

Filtering

Type stofzak: S-bag Clinic - antiallergie

Stofinhoud: 3 L

Uitblaasfilter: Wasbaar Super Clean Air HEPA

12-filter

Motorfilter: Drielagig

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

slanghouder

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 40 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1600 W

Ingangsvermogen (max.): 1800 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 82 dB

Zuigkracht (max): 350 W

Onderdruk (max.): 30 kPa

Bruikbaarheid

Actieradius: 10 m

Handgreep: Voorzijde

Clean Comfort Cassette

Snoerlengte: 7 m

Buiskoppeling: Conisch

'Stofemmer vol'-indicator

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Plastic
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