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2 000 W
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EPA 10-filter

 
FC8653/01

Maximal sugeffekt för bättre rengöringsresultat
Med Airflow Max-teknik och 4 l dammkapacitet

Med den nya Philips Performer Active får du en bättre rengöring tack vare Airflow Plus-tekniken och den

kraftfulla motorn på 2 000 W

Enastående rengöringsresultat

Revolutionerande AirflowMax-teknik för extrem sugkraft

2 000 W motorn ger en sugeffekt på max. 400

4 l dammkapacitet för mer långvarig rengöring

Bekvämlighet

Nå alla hörn tack vare det extra långa, ergonomiska greppet

Inbyggt antiallergisystem

S-bag, klassisk med lång livslängd – räcker upp till 50 % längre

AirSeal med EPA10-filter för hälsosam luft



Dammsugare med påse FC8653/01

Funktioner Specifikationer

Airflow Max-teknik

AirflowMax-tekniken förbättrar luftflödet, vilket

gör att dammsugarpåsen vecklar ut sig jämnt

så att du får den högsta sugeffekten även när

påsen fylls!

2 000 W motor

Fantastiska städresultat tack vare motorn på

2 000 W med en sugeffekt på max. 400.

Dammkapacitet på 4 l

Tack vare den särskilt utformade

dammbehållaren på 4 l kan du utnyttja

dammsugarpåsen bättre och städa längre.

Extra långt, ergonomiskt grepp

Det ergonomiska handtaget är enkelt att

använda. Det extra långa skaftet gör att du når

längre och lättare kan städa på svåråtkomliga

ställen.

S-bag, klassisk – lång livslängd

Den här nya syntetiska dammsugarpåsen från

Philips har utvecklats till att tillhandahålla

långlivade dammsugarprestanda, dvs. en hög

sugeffekt och maximal filtrering, ända fram tills

dammsugarpåsen är full och redo att kasseras.

AirSeal med EPA10

HEPA 10-filter och AirSeal fångar det finaste

dammet innan luften blåses ut för en dammfri

miljö och ren, hälsosam luft.

 

Design

Färg: Stjärnblått

Prestanda

Ineffekt (max): 2 000 W

Ineffekt (IEC): 1 800 W

Sugeffekt (max): 400 W

Uppsugningskraft (max): 30 kPa

Luftflöde (max): 42 l/s

Ljudnivå (Lc IEC): 82 dB

Filtrering

Dammkapacitet: 4 L

Utblåsfilter: EPA 10-filter

Motorfilter: Mikrofilter

Användbarhet

Aktionsradie: 9 m

Sladdlängd: 6 m

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Handtag: Ergonomiskt grepp med luftreglage

Bärhandtag: Front

Rörkoppling: Konisk

Parkerings- eller förvaringshjälp: Vertikal och

horisontell

Hjultyp: Gummi

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: Flerfunktionellt

munstycke

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet

munstycke

Hållbarhet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens vikt: 5,2 kg

Produktens mått (L x B x H):

447 x 304 x 234 mm

* *Resultat jämfört med Philips PowerLife, testad internt

augusti 2013

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑02‑05

Version: 7.0.1

EAN: 08 71010 36435 24

www.philips.com

http://www.philips.com/

