
 

Stofzuiger met zak
Series 9000

Performer Ultimate

 
900W - 99,9% stofopname

Allergy H13 allergiefilter

TriActive mondstuk met LED-
verlichting

 

FC8955/09 Krachtige, diepe reiniging voor alle typen vloeren

Maximaal comfort en gebruiksgemak

De stofzuiger met zak Series 9000 tilt stofzuigen naar een hoger niveau. De

krachtige en efficiente 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. Door

de hoge zuigkracht is Series 9000 geschikt voor een diepe reiniging van harde

vloeren tot hoogpolig tapijt. De innovatieve LED-verlichting in het TriActive-

mondstuk maken verborgen stof en vuil zichtbaar. Dankzij de ergonomische

handgreep, met geïntegreerde afstandsbediening en krachtregeling, is stofzuigen

nooit zo comfortabel geweest. De automatische aan- en uitschakeling zorgt voor

een efficiënt energieverbruik.

Optimale prestaties

AirflowMax-technologie voor continue hoge zuigkracht

Verborgen stof, pluizen, haar en kruimels worden zichtbaar dankzij de LED-verlichting

op het TriActive-LED mondstuk

CarpetClean mondstuk is geschikt voor een diepe en grondige reiniging van zachte

vloeren

Aan- en uitschakelen en zuigkracht instellen zonder te bukken

Gemaakt in Europa

Geavanceerde diepe reiniging

Aan- en uitschakelen en zuigkracht instellen zonder te bukken

Geïntegreerde accessoires voor alle toepassingen

Intuïtief digitaal display voor de beste prestaties

Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik

30% gerecycled plastic

Allergievriendelijk

De allergiefilter vangt meer dan 99,9%** van fijnstof en allergenen op

Uitzonderlijke resultaten
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Kenmerken

AirflowMax-technologie

De AirflowMax-technologie zorgt voor een

langdurig hoge zuigkracht, terwijl de stofzak

maximaal wordt benut. De technologie is

gebaseerd op de optimalisatie van drie

belangrijke elementen: 1) Uniek geribbeld

profiel in de stofkamer voor maximale

luchtstroom rondom de stofzak. 2) Speciaal

ontworpen stofkamercapaciteit waardoor de

stofzak gelijkmatig volledig ontvouwt. 3)

Hoogwaardige stofzak van vezelmateriaal die

niet verstopt raakt. Het stof wordt geabsorbeerd

zonder dat de poriën verstopt raken zodat de

zuigkracht niet afneemt.

TriActive mondstuk met LED-verlichting

Verborgen stof, pluizen, haar en kruimels

worden zichtbaar dankzij de LED-lampen op

het TriActive-LED mondstuk. Dankzij het hoge

design van het mondstuk, wordt zowel fijn als

grof vuil moeiteloos opgezogen.

Geschikt voor diepe reiniging van zachte

vloeren

Het CarpetClean mondstuk is ideaal voor een

diepe en grondige reiniging van alle soorten

stoffen oppervlakken, zoals laagpolig en

hoogpolig tapijt.

Ergonomische handgreep met

afstandsbediening

Stofzuigen is nog nooit zo comfortabel

geweest, dankzij de ergonomische handgreep

met geïntegreerde afstandsbediening en

krachtregeling. Met behulp van de handgreep

is de stofzuiger eenvoudig en comfortabel te

manoeuvreren. Dankzij de afstandsbediening

hoeft u niet te bukken om de stofzuiger aan of

uit te zetten, of de zuigkrachtinstelling te

wijzigen.

Gemaakt in Europa

De innovatieve Performer Ultimate is gemaakt

in Europa volgens de hoge kwaliteitsnormen

van Philips

Ergonomische handgreep met

afstandsbediening

Stofzuigen is nog nooit zo comfortabel

geweest, dankzij de ergonomische handgreep

met geïntegreerde afstandsbediening en

krachtregeling. Met behulp van de handgreep

is de stofzuiger eenvoudig en comfortabel te

manoeuvreren. Dankzij de afstandsbediening

hoeft u niet te bukken om de stofzuiger aan of

uit te zetten, of de zuigkrachtinstelling te

wijzigen.

ECARF

Gecertificeerd als allergievriendelijk door het

European Centre for Allergy Research

Foundation.Er kan een allergievriendelijke

leefomgeving worden behouden doordat tot

wel 99,95% aan allergenen van katten- en

hondenhaar, huisstofmijt of pollen uit de

uitblaaslucht wordt gezuiverd.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

5 jaar garantie

Vijf jaar garantie op de motorRegistreer binnen

3 maanden na aankoop op

philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar

garantie op de motor!
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Specificaties

Performance

Ingangsvermogen (max.): 900 W

Luchtsnelheid (max.): 35 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 750 W

Geluidsniveau: 75 dB

Zuigkracht (max): 220 W

Onderdruk (max.): 15 kPa

Bruikbaarheid

Actieradius: 11 m

Handgreep: Voorzijde

Type buis: Aluminium 2-P telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Buiskoppeling: SmartLock

Energiebeheer: Afstandsbediening

Digitale 'Stofzak vol'-indicator

Ontwerp

Kleur: Titaniumzilver

Filtering

Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance

Stofinhoud: 4 l

Uitblaasfilter: Allergiefilter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Geïntegreerde borstel, Kleine borstel

Extra mondstuk: Mondstuk voor tapijtreiniging

Extra accessoires: ErgoGrip-

afstandsbediening

Standaardmondstuk: TriActive LED-mondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 75% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 475 x 300

x 280 millimeter

Productgewicht: 6,2 kg

* Stofopname van 99,9% op harde vloeren met spleten

(IEC62885-2).**Filtering is getest volgens de EN60312-

1-2017 normering en is gelijkwaardig aan de HEPA 13

standaard
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