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Full kapacitet
Lägre energiförbrukning

Nya Philips Performer Expert ger de högsta dammuppsugningsnivåerna* på alla golv tack vare AirflowMax-

tekniken och det unika TriActiveMax-munstycket som är konstruerat för bästa dammborttagning. Fantastiska

rengöringsresultat, även när påsen är nästan full!

Enastående rengöringsresultat

Revolutionär AirflowMax-teknik för extrema prestanda

Energisnål motor för kraftfulla resultat

Nytt 3-i-1 TriActiveMax-munstycke maximerar damminsamling

Inbyggt antiallergisystem

Allergivänlighetstestad av ECARF

HEPA 13 med HEPA AirSeal bibehåller mer än 99 % av dammet

s-bag Ultra Long Performance fångar upp ännu mindre dammpartiklar

Maximal bekvämlighet

5 l dammkapacitet för mer långvarig rengöring

SmartLock-koppling som är lätt att anpassa till varje städuppgift

Justerbar effektinställning



Dammsugare med påse FC8723/09

Funktioner

AirflowMax-teknik

AirflowMax-tekniken maximerar luftflödet,

vilket gör att dammsugarpåsen vecklar ut sig

jämnt så att du får höga prestanda, även när

påsen fylls!

Högeffektiv motor

Den högeffektiva motorn har optimerats för att

använda mindre energi för att generera mer

luftflöde.

TriActiveMax-munstycke

TriActiveMax-munstycke med 3-i-1-rengöring

är helt tätt intill golvet och maximerar

damminsamlingen. 1) Det öppnar varsamt

mattan med den speciellt utformade stryksulan

och tar bort dammet djupt ned. 2) Det suger

upp stora bitar med den stora öppningen

framtill 3) Det sopar upp dammet och smutsen

nära intill möbler och väggar med dess två

sidoborstar.

ECARF-certifierad

Den här dammsugaren med HEPA 13-filtrering

är certifierad som allergivänlig av ECARF

(European Centre for Allergy Research

Foundation). HEPA 13-filtret tar bort upp till

99,95 % av allergenerna från katt- och

hundhår, dammkvalster och pollen från utluften

och hjälper dig att få en allergivänlig hemmiljö.

HEPA13 antiallergifiltrering

HEPA 13-filter och AirSeal suger upp även det

finaste dammet innan luften blåser ut. Detta

ger en dammfri miljö och ren, allergenfri luft.

Utluften är till och med renare än luften i

rummet.

s-bag Ultra Long Performance

Bibehåll höga rengöringsprestanda längre, tack

vare XXL 5 liter s-bag med ultralång livslängd.

Den är tillverkad av förstklassigt

material i fem lager som förhindrar tilltäppning

och garanterar utmärkt sugeffekt och filtrering,

håller i upp till 80 % längre än en vanlig påse.

5 l dammkapacitet

Tack vare den särskilt utformade 5 l-

dammbehållaren kan du utnyttja

dammsugarpåsen bättre och städa längre.

SmartLock-koppling

Den unika Philips SmartLock-kopplingen på

munstyckena och teleskopröret gör det enkelt

att koppla ihop och plocka isär delarna. Med

SmartLock-kopplingen kan du enkelt justera

teleskopröret till önskad höjd.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Prestanda

Ljudnivå: 78 dB

Ineffekt (IEC): 650 W

Luftflöde (max): 30,2 l/s

Uppsugningskraft (max): 16,3 kPa

Design

Färg: Kolgrå

Filtrering

Dammkapacitet: 5 L

Typ av dammpåse: s-bag Ultra Long

Performance

Utblåsfilter: HEPA 13

Motorfilter: Mikrofilter med tre lager

HEPA Air Seal

Användbarhet

Aktionsradie: 11 m

Sladdlängd: 8 m

Effektkontroll: Elektronisk på apparaten

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Rörkoppling: SmartLock

Hjultyp: Gummi

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Damm full-indikator

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: TriActiveMax-munstycke

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, 2-i-1-

borste/litet munstycke

Extra munstycke: Munstycke för hårda golv

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens vikt: 5 kg

Produktens mått (L x B x H): 500 x 310 x

300 mm

* inom Philips-serien.
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