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40% meer stofopname voor een betere reiniging
Met PowerCyclone-technologie en AeroSeal-mondstuk

De nieuwe Philips PowerPro FC8766 stofzuiger zonder zak neemt bij elke beweging meer stof op, zodat uw

vloer sneller schoner wordt en u meer tijd overhoudt voor leuke dingen.

Meer stofopname voor sneller schoonmaken

AeroSeal-mondstuk verwijdert bij elke beweging meer stof en pluisjes

PowerCyclone-technologie scheidt lucht en stof

Krachtige motor van 2100 watt voor optimale schoonmaakresultaten

Gemakkelijk schoon te maken

Geavanceerde, hygiënisch te legen stofbak

Extra groot bereik voor ultiem gebruiksgemak

Schoner met minder inspanning



Stofzuiger zonder stofzak FC8766/01

Kenmerken Specificaties

AeroSeal-mondstuk

Het AeroSeal-mondstuk verwijdert bij elke

beweging meer stof en pluisjes dankzij de

speciaal ontworpen zoolplaat. Het opent het

tapijt voorzichtig om het stof diep in het tapijt

te verwijderen. Dankzij de optimale afdichting

wordt de stof met een maximale luchtstroom in

de cyclone gezogen.

PowerCyclone-technologie

De PowerCyclone-technologie zorgt in 3 zeer

efficiënte stappen in één beweging voor

optimale schoonmaakresultaten: 1) Dankzij de

rechte, egale luchtinlaat gaat de lucht snel de

PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat

versnelt de opgaande luchtstroom in de

cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische

kamer wordt de stof effectief van de lucht

gescheiden door de uitlaatbladen.

Motor van 2100 watt

Deze krachtige motor van 2100 watt genereert

tot 370 watt aan zuigkracht voor een optimaal

schoonmaakresultaat.

Eenvoudig te legen stofbak

De stofbak is zorgvuldig ontworpen om

verzameld vuil te verwijderen zonder dat er een

stofwolk ontstaat. De stofbak kunt u

eenvoudig met één hand vastpakken en

bedienen dankzij de unieke vorm en het

gladde oppervlak.

10 m actieradius

10 m actieradius voor eenvoudiger

schoonmaken.

Ontwerp

Kleur: Metallic titanium

Filtering

Uitblaasfilter: EPA 12-filter

Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter

Stofinhoud: 2 L

HEPA-luchtfilter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Borstel,

Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

slanghouder

Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk

Standaardmondstuk: AeroSeal-mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 38 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2100 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 80 dB

Zuigkracht (max): 370 W

Onderdruk (max.): 34 kPa

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Buiskoppeling: Slimme ontgrendeling

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Actieradius: 10 m

Snoerlengte: 7 m

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 5,5 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 440 x 300

x 290 mm

* * Stofopnameresultaten vergeleken met de goed

verkopende stofzuiger zonder zak in Europa, getest op

het gemiddelde door een extern testinstituut

overeenkomstig DIN EN 60312/11/2008 op tapijt,

oktober 2011
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