
Støvsuger med pose

Performer Expert

 

Energiklasse AAA**

HEPA 13-filter

5 l

 
FC8723/09

Komplett ytelse
Mindre energiforbruk

Nye Philips Performer Expert gir deg best mulig støvoppsamling* på alle typer gulv takket være AirflowMax-

teknologien og det unike TriActiveMax-munnstykket, som er utformet for maksimal støvoppsamling. Utmerkede

rengjøringsresultater, selv mens posen fylles opp!

Utmerkede rengjøringsresultater

Høy ytelse med energiklasse AAA

Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ytelse

Energieffektiv motor for høyeffektsresultater

Nye 3-i-1 TriActiveMax-munnstykket maksimerer oppsamling av støv

Integrert anti-allergisystem

Allergivennlig og kvalitetstestet av ECARF

HEPA13 med HEPA AirSeal holder på mer enn 99 % av støv

s-bag Ultra Long Performance fanger opp enda flere fine støvpartikler

Full brukervennlighet

5 l støvkapasitet for lenger rengjøring

SmartLock-sammenkobling gjør det enkelt å justere til hver rengjøringsoppgave

Variable effektinnstillinger
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Høydepunkter

Energiklasse AAA

Utviklet for å oppnå full ytelse med

energiklasse A for energieffektivitet,

rengjøringsytelse på harde gulv og støvutslipp.

AirflowMax-teknologi

AirflowMax-teknologi maksimerer

luftstrømmen, noe som gjør det mulig for

støvposen å foldes jevnt ut, slik at du får høy

ytelse, selv mens posen fylles opp.

Kraftig motor

Den kraftige motoren er optimalisert for å bruke

mindre energi for å generere mer luftstrøm.

TriActiveMax-munnstykke

TriActiveMax-munnstykket med 3-i-1

rengjøring ligger tett mot gulvet for å få

maksimalt oppsamling av støv. 1) Det åpner

enkelt teppet med den spesialutformede sålen

for å fjerne støv dypt nede. 2) Det suger opp

store ting med en større åpning foran 3) Det

feier opp støv og smuss tett inntil møbler og

vegger med sine to sidebørster.

ECARF-sertifisert

Denne støvsugeren med HEPA 13-filtrering er

sertifisert som allergivennlig av European

Centre for Allergy Research Foundation. HEPA

13-filteret renser utblåsningsluften med opptil

99,95 % av allergener fra katte- og hundehår,

støvmidd eller pollen for å gi et allergivennlig

hjemmemiljø.

HEPA13 Anti-allergisk filtrering

HEPA13-filter og AirSeal fanger opp selv det

fineste støvet før luften blåses ut, slik at du får

støvfrie omgivelser og luft uten allergener.

Utblåsningsluften er enda renere enn luften i

rommet.

s-bag Ultra Long Performance

Oppretthold høy rengjøringsytelse lenger,

takket være s-bag Ultra Long Performance i

XXL-størrelse på 5 liter. s-bag Ultra Long

Performance er laget av førsteklasses, flerlags

materiale som ikke tilstoppes, og du får

garantert glimrende sugeeffekt og filtrering som

varer opptil 80 % lenger enn en standardpose.

Støvkapasitet på 5 l

Med den spesialutformede 5 l støvbeholderen

kan du utnytte støvposekapasiteten maksimalt,

slik at du kan rengjøre lenger.

SmartLock-sammenkobling

Den unike Philips SmartLock-koblingen på

munnstykker og teleskoprør kobler enkelt til og

fra disse delene under rengjøringen.

SmartLock-koblingen gjør at du intuitivt kan

justere teleskoprøret til foretrukket høyde.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Klasse for energieffektivitet: A

Årlig energiforbruk: 27,8 kWh

Klasse for tepperengjøring: C

Klasse for rengjøring av harde gulv: A

Klasse for støvutslipp: A

Lydnivå: 78 dB

Inngangseffekt (IEC): 650 W

Luftstrøm (maks.): 30,2 l/s

Vakuum (maks.): 16,3 kPa

Utforming

Farge: Kullgrå

Filtrering

Støvkapasitet: 5 L

Støvposetype: s-bag Ultra Long Performance

Utblåsningsfilter: HEPA 13

Motorfilter: Mikrofilter i tre lag

HEPA Air Seal

Brukervennlighet

Rekkevidde: 11 m

Ledningslengde: 8 m

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Rørkobling: SmartLock

Hjultype: Gummi

Bærehåndtak: Topp og front

Indikator for full støvbeholder

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: TriActiveMax-

munnstykke

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, 2-

i-1 børste / lite munnstykke

Ekstra munnstykke: Munnstykke for harde gulv

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Vekt, produkt: 5 kg

Mål, produkt (L x B x H):

500 x 310 x 300 millimeter

* Innen Philips-serien

* **energiklasse i henhold til delegert

kommisjonsforordning (EU) 665/2013 som går fra

«A+++» til «D»
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