
 

 

Philips HomeHero
Stofzuiger met zak met 
TriActive-mondstuk

1250 W
AirflowMax-technologie
Animal

FC8918
Iedere dag een groenere wereld

Bespaar 20% energie met de zeer efficiënte HD-motor*
Met de Philips HomeHero-stofzuiger is uw vloer in een handomdraai schoon. De sterke 
zuigkracht, het stoffilter en de flexibele mondstukken staan garant voor een 
probleemloze, maar grondige schoonmaakbeurt.

Laag energieverbruik, krachtig resultaat
• HD-motor van 1250 watt met dezelfde prestaties als een motor van 1800 watt

Uiterst effectief antiallergisch systeem
• EPA AirSeal en EPA 12-filter

Reinigt moeiteloos rondom meubels
• TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Eenvoudig in het hele huis te gebruiken
• Twee comfortabele handgrepen voor extra gebruiksgemak

Hygiënische verwijdering van de zak
• Unieke Clean Comfort Cassette voorkomt stofcontact



 Nieuwe HD-motor van 1250 Watt

De zeer efficiënte HD-motor (High Density) van 
1250 watt genereert maximaal 325 watt zuigkracht, 
waardoor u 20% energie bespaart en net zo goed 
schoonmaakt als met een apparaat van 1800 watt.*

EPA AirSeal, EPA 12-filter

Het ontwerp van deze stofzuiger is zodanig dat alle 
aangezogen lucht door het EPA 12-filter wordt 
gevoerd (99,5% filtratie) voordat deze wordt 
uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Comfortabele handgrepen

Deze stofzuiger heeft maar liefst twee handgrepen. 
Als het apparaat op de wielen staat, kunt u de 
handgreep aan de bovenkant gebruiken om het 
apparaat eenvoudig te verplaatsen zonder dat u zich 
hoeft te bukken. De tweede handgreep, op de 
voorkant van het apparaat, kunt u gebruiken om de 
stofzuiger comfortabel rechtop te dragen.

Clean Comfort Cassette

Als u de zak van de Philips-stofzuiger weggooit, komt 
u niet in aanraking met het stof dankzij deze 
gepatenteerde zakhouder.
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Kenmerken

* Vergeleken met de Philips-stofzuiger van 1800 watt; interne Philips-
meting, 2010.
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Ontwerp
• Kleur: Star white

Filtering
• Type stofzak: s-bag
• Uitblaasfilter: Wasbaar Super Clean Air HEPA 12-

filter
• Stofinhoud: 3 L
• HEPA-luchtfilter

Mondstukken en accessoires
• Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op 

slanghouder
• Extra mondstuk: Turbo-miniborstel
• Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Performance
• Luchtsnelheid (max.): 40 l/s
• Ingangsvermogen (IEC): 1250 W
• Ingangsvermogen (max.): 1250 W
• Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB

• Zuigkracht (max): 325 W
• Onderdruk (max.): 30 kPa

Duurzaamheid
• Motor: Energiebesparing, hoge efficiëntie
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid
• Handgreep: Bovenkant en voorkant
• Clean Comfort Cassette
• Buiskoppeling: Conisch
• 'Stofemmer vol'-indicator
• 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
•

Specificaties
Stofzuiger met zak
1250 W AirflowMax-technologie, Animal
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