
 

 

Philips HomeHero
Dammsugare med påse

1 250 W
AirflowMax-teknik

FC8916/01
Grönare varje dag

Spara 20 % energi med den högeffektiva HD-motorn*
Få jobbet gjort snabbt och enkelt med Philips HomeHero. Den här dammsugaren har 
fantastisk sugeffekt, dammfiltrering och flexibla munstycken för grundlig rengöring utan 
krångel.

Låg strömförbrukning, kraftfulla resultat
• 1 250 W HD-motor med samma prestanda som en 1 800 W motor

Mycket effektivt antiallergisystem
• EPA AirSeal plus EPA 12-filter

Enkel att använda i hela huset
• Två bekväma bärhandtag för extra komfort

Hygienisk kassering av dammsugarpåsen
• Unik Clean Comfort Cassette för att undvika kontakt med damm

Stark rengöringskraft
• 2 000 W motor som ger max. 375 W sugeffekt



 Ny 1 250 W HD-motor

Den högeffektiva 1 250 W HD-motorn (High 
Density) ger maximalt 325 W sugeffekt, vilket 
innebär att du minskar energiförbrukningen med 20 
% med samma prestanda som en 1 800 W apparat.*

EPA AirSeal, EPA 12-filter

Den här dammsugaren är utformad så att all luft som 
tas in passerar genom EPA 12-filtret (99,5 % 
filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer 
undan.

Bekvämta bärhandtag

Den här dammsugaren har inte bara ett utan två 
bärhandtag. När dammsugaren står på hjul kan du 
lyfta dammsugaren i handtaget på ovansidan. Det 
innebär att du enkelt kan flytta runt dammsugaren 
utan att behöva böja dig ned. Det andra handtaget på 
framsidan av apparaten gör att du enkelt kan bära 
runt dammsugaren i upprätt läge.

Clean Comfort Cassette

När du slänger dammpåsen från din Philips-
dammsugare kommer du aldrig i kontakt med 
dammet tack vare den här patenterade 
dammpåshållaren.
FC8916/01

Specifikationer
Design
• Färg: Mörk midnattsblå

Filtrering
• Typ av dammpåse: s-bag
• Utblåsfilter: Super Clean Air tvättbart HEPA 12-

filter
• Dammkapacitet: 3 L
• HEPA Air Seal

Munstycken och tillbehör
• Medföljande tillbehör: Fogmunstycke
• Tillbehörsförvaring: På rörhållaren
• Standardmunstycke: Hjulförsett 

universalmunstycke

Prestanda
• Luftflöde (max): 40 l/s
• Ineffekt (IEC): 1250 W
• Ineffekt (max): 1250 W
• Ljudnivå (Lc IEC): 79 dB
• Sugeffekt (max): 325 W
• Uppsugningskraft (max): 30 kPa

Hållbarhet
• Motor: Energibesparande, högeffektiv
• Förpackning: > 90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Användbarhet
• Bärhandtag: Ovan-och framsida
• Clean Comfort Cassette
• Rörkoppling: Knapp
• Damm full-indikator
• Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
• Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
• Hjultyp: Gummi
• Aktionsradie: 10 m
• Sladdlängd: 7 m

Vikt och mått
• Produktens vikt: 5,5 kg
•

* Jämfört med en 1 800 W dammsugare från Philips; Philips interna 
mätning 2010.
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