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Maksimal sugeeffekt for bedre rengjøringsresultater*
Med AirFlow Max-teknologi og en støvkapasitet på 4 l

Den nye Philips Performer Active gir bedre rengjøring med Airflow Plus-teknologi og den kraftige motoren på

2000 W

Utmerkede rengjøringsresultater

Revolusjonerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugeeffekt

2000 W motor gir sugeffekt på maks. 400

4 liters støvkapasitet for langvarig rengjøring

Anvendelighet

Kom til i alle hjørner takket være det ekstra lange ergonomiske håndtaket

Integrert anti-allergisystem

S-bag classic long performance varer opptil 50 % lenger

AirSeal med EPA10-filter for frisk luft



Støvsuger med pose FC8651/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Airflow Max-teknologi

Airflow Max-teknologi maksimerer

luftstrømmen, noe som gjør det mulig for

støvposen å foldes jevnt ut, slik at du får den

beste sugeeffekten, selv mens posen fylles

opp.

Motor på 2000 watt

Motor på 2000 W som genererer maks.

sugeeffekt på 400 for førsteklasses

rengjøringsresultater.

Støvkapasitet på 4 l

Med det spesialutformede støvkammeret på 4 l

kan du utnytte støvposekapasiteten maksimalt,

slik at du kan rengjøre lenger.

Ekstra langt ergonomisk håndtak

Dette ergonomisk utformede håndtaket er

praktisk å bruke. Den ekstra lange utformingen

gjør at du når lenger, slik at du kan rengjøre på

steder der det er vanskelig å komme til.

S-bag classic long performance

Denne nye syntetiske støvposen fra Philips er

blitt utviklet for å gi langvarig støvsugerytelse,

dvs. et høyt nivå av sugeeffekt og maksimal

filtrering, helt frem til støvposen er full og klar

til avhending

AirSeal med EPA10

EPA10-filteret og AirSeal fanger det fineste

støvet før luften blåses ut for å få støvfrie

omgivelser og sunn og frisk luft.

 

Utforming

Farge: Magisk lilla

Ytelse

Inngangseffekt (maks.): 2000 W

Inngangseffekt (IEC): 1 800 W

Sugeeffekt (maks): 400 W

Vakuum (maks.): 30 kPa

Luftstrøm (maks.): 42 l/s

Støynivå (Lc IEC): 82 dB

Filtrering

Støvkapasitet: 4 L

Utblåsningsfilter: EPA 10-filter

Motorfilter: Mikrofilter

Brukervennlighet

Rekkevidde: 9 m

Ledningslengde: 6 m

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Håndtak: Ergonomisk håndtak med

luftskyvebryter

Bærehåndtak: Front

Rørkobling: Konisk

Parkerings- eller oppbevaringsassistanse:

Loddrett og vannrett

Hjultype: Gummi

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke:

Flerfunksjonsmunnstykke

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Lite munnstykke

Bærekraft

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Vekt, produkt: 5,2 kg

Mål, produkt (L x B x H):

447 x 304 x 234 millimeter

* *Resultater sammenlignet med Philips PowerLife,

testet internt i august 2013
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