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Maksimal sugestyrke for bedre rengøringsresultater*
Med Airflow Max-teknologi og støvkapacitet på 4 l

Den nye Philips Performer Active leverer en bedre rengøring takket være Airflow Plus-teknologi og den kraftfulde

2000 W motor.

Flotte rengøringsresultater

Revolutionerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugestyrke

2000 W motor genererer max. 400 sugestyrke

4 l støvkapacitet for lang tids rengøring

Komfort

Nå ind i alle hjørner takket være ekstra langt ergonomisk greb

Integreret anti-allergisystem

S-bag Classic med lang brugstid holder op til 50 % længere

AirSeal med EPA10-filter, der giver sund luft



Støvsuger med pose FC8652/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

Airflow Max-teknologi

Airflow Max-teknologi optimerer luftstrømmen,

så støvposen folder sig ensartet ud, og du får

den højeste sugestyrke, selv efterhånden som

posen fyldes op!

2000 W motor

2000 W motor genererer op til 400 W

sugestyrke til fantastisk rengøringsresultat.

4 l støvkapacitet

Det specielt designede 4 l støvkammer giver

dig mulighed for at sikre en optimal brug af

støvposen, så du kan gøre rent i længere tid.

Ekstra langt ergonomisk greb

Dette ergonomisk formede greb er praktisk at

bruge. Dets lange design giver dig længere

rækkevidde, så du nemt kan nå ind til steder,

der ellers er vanskelige at nå.

S-bag Classic med lang brugstid

Denne nye syntetiske Philips-støvpose er

udviklet til at give langvarig støvsugerydelse,

dvs. et højt sugestyrkeniveau og maksimal

filtrering indtil det tidspunkt, hvor støvposen er

fuld og klar til at blive udskiftet.

AirSeal med EPA10

EPA-10-filter og AirSeal opfanger det fineste

støv, før luften er blæst ud, så du får et støvfrit

miljø med ren og sund luft.

 

Design

Farve: Rød

Performance

Indgangseffekt (maks.): 2000 W

Indgangseffekt (IEC): 1800 W

Sugeeffekt (maks.): 400 W

Vakuum (maks.): 30 kPa

Luftstrøm (maks.): 42 l/s

Støjniveau (Lc IEC): 82 dB

Filtrering

Støvkapacitet: 4 L

Støvfilter: EPA 10-filter

Motorfilter: Mikrofilter

Brugervenlighed

Aktionsradius: 9 m

Ledningslængde: 6 m

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Håndtag: Ergonomisk greb med luftrende

Bærehåndtag: Front

Rørkobling: Konisk

Parkering eller opbevaring: Lodret og vandret

Hjultype: Gummi

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: Universalmundstykke

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Bæredygtighed

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 5,2 kg

Produktets mål (L x B x H): 447 x 304 x

234 mm

* *Resultaterne sammenlignes med Philips PowerLife,

afprøvet internt august 2013
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