
 

Philips
Dammsugare utan påse

Tri-Active

FC8716/01
Städning utan ansträngning

Ingen påse behövs
EasyClean är utformad för dem som vill ha ett grundligt städresultat med minimal 
ansträngning.

Enkelt att ta bort smuts och damm
• 1800 W motor som ger maximalt 300 W sugeffekt

Ren luft i hemmet
• Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5 % filtrering

Lätt att göra sig av med damm
• Dammbehållaren kan enkelt tas bort och tömmas

Enkel rengöring även runt möbler
• Tri-Active-munstycke med unikt 3-i-1-system
 



 1 800 W motor

1800 Watt motor som ger maximalt 300 W 
sugeffekt för att garantera ett perfekt städresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filter

Det här Super Clean Air HEPA 12-filtret fångar upp 
minst 99,5 % av alla skadliga mikroskopiska 
organismer som orsakar luftvägsallergier.

Dammbehållare som är enkel att 
tömma

Den påslösa dammsugaren har en genomskinlig 
dammbehållare som visar den smuts som sugits upp 
från golvet och gör det enkelt att hitta saker som 
sugits upp av misstag.

Tri-Active-munstycke

Det här unika munstycket är aerodynamiskt 
utformat för maximal rengöringseffekt, har 
sidoborstar som tar bort damm från hörn och 
vinklar och har en främre öppning som suger upp 
stora bitar. Varje drag ger därför ett omedelbart rent 
resultat.
FC8716/01

Specifikationer
Design
• Modell: Tri-Active
• Färg(er): Djupröd

Motor
• Max. ineffekt: 1 800 W
• IEC-ineffekt: 1 600 W
• Maximal sugeffekt: 300 W
• Luftflöde: 34 l/s
• Vakuum: 26,5 kPa

Specifikationer för dammsugare
• Ljudnivå Lc IEC: 79 dB
• Elektronisk effektkontroll: Ja, på höljet
• Utblåsfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter 

(FC8044)
• Rör: Metallackerat teleskoprör
• Koppling: Knappkoppling
• Bärhandtag: Toppmatad
• Hjul: Gummihjul
• Cykloniskt filter: HEPA 10, Gore-Tex (FC8047/01)
• Dammkapacitet: 2 l
• Sladdlängd: 7 m
• Aktionsradie: 10 m
• Parkerings-/förvaringshjälp

Tillbehör
• Munstycke: Tri-Active-munstycke
• Tillbehör: Borste, munstycke och litet munstycke
• Tillbehörsförvaring: På handtaget
•
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