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Liten storlek, stor kraft
Studio är dammsugaren för dem som vill kombinera prestanda hos en stor

dammsugare med den kompakta designen hos en liten. Den praktiska storleken,

bärhandtagen och 8 m sladd innebär stor rörelsefrihet, och gör att du snabbt tar

dig fram med dammsugaren i hemmet.

Enastående rengöringsresultat

2 000 W motor som ger max. 400 W sugeffekt

Bekväm rengöring

Ergonomiskt utformat ComfortControl-handtag

Enkel att använda i hela huset

Två bekväma bärhandtag för extra komfort

Enkel rengöring även runt möbler

Tri-Active-munstycke med unikt 3-i-1-system

Lång räckvidd

Extra lång räckvidd på 11 m



Dammsugare med påse FC9082/01

Funktioner Specifikationer

2 000 W motor

Den kraftfulla 2 000 W motorn ger maximalt

400 W sugeffekt för ett perfekt städresultat.

ComfortControl-handtag

Det ergonomiskt utformade handtaget ger

mindre påfrestning på handlederna. Det har

lättåtkomliga kontroller och går att hantera med

en hand. Njut av enklare städning.

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.

Tri-Active-munstycke

Det här unika munstycket är aerodynamiskt

utformat för maximal rengöringseffekt, har

sidoborstar som tar bort damm från hörn och

vinklar och har en främre öppning som suger

upp stora bitar. Varje drag ger därför ett

omedelbart rent resultat.

Räckvidd på 11 m

Tack vare sladden på 8 m har du en räckvidd

på 11 m utan att behöva byta eluttag.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Den här Philips-dammsugaren är utformad så

att all luft som tas in passerar genom det

tvättbara HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering)

innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

Design

Färg: Delft blue och raven black

Filtrering

Typ av dammpåse: s-bag

Dammkapacitet: 3 L

Utblåsfilter: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-

filter

HEPA AirSeal

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet

munstycke

Tillbehörsförvaring: På handtaget

Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Prestanda

Luftflöde (max): 40 l/s

Ineffekt (IEC): 1 800 W

Ineffekt (max): 2 000 W

Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB

Sugeffekt (max): 400 W

Uppsugningskraft (max): 30 kPa

Användbarhet

Aktionsradie: 11 m

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Clean Comfort Cassette

Sladdlängd: 8 m

Rörkoppling: Knapp

Damm full-indikator

Effektkontroll: Elektronisk på apparaten

Rörtyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar

Hjultyp: Gummi
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