
Støvsuger med pose

Studio

 

ParquetCare

 

FC9084/01

Lille størrelse, stor kraft
Studio er til dem, der vil have en stor støvsugers effektivitet kombineret med en

lilles kompakte størrelse. Størrelsen, bærehåndtagene og den 8 meter lange

ledning giver dig masser af fleksibilitet, så du hurtigt kan komme rundt i dit hjem.

Flotte rengøringsresultater

2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugestyrke

Problemfri rengøring

Ergonomisk designet ComfortControl-håndgreb

Nem at bruge overalt i huset

To praktiske bærehåndtag, der gør det nemt at bære støvsugeren

Beskyttelse mod ridser til parketgulve

Parquet-mundstykke med bløde børstehår til beskyttelse mod ridser

Utroligt effektivt anti-allergisystem

HEPA AirSeal og HEPA 13-filter



Støvsuger med pose FC9084/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

2000 W motor

Denne kraftfulde 2000 W motor genererer

maks. 400 W sugestyrke, der sikrer flotte

rengøringsresultater.

ComfortControl-håndgreb

Dette ergonomisk designede håndgreb

afhjælper belastning af håndleddene og sikrer

nem manøvrering med en enkelt hånd. Nyd en

nemmere rengøring.

Komfortable bærehåndtag

Denne støvsuger har ikke bare ét, men to

bærehåndtag. Når den kører på hjulene, er der

et håndtag foroven, der gør det nemt at flytte

støvsugeren uden at bøje sig for meget. Det

andet håndtag på forsiden af apparatet gør dig

i stand til at løfte det på en behagelig måde i

opretstående position.

Parquet-mundstykke

Ingen risiko for ridser takket være dette

mundstykke med bløde børstehår, som er

specielt designet til omhyggelig rengøring af

hårde gulve.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft,

der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-

filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud

igen. Intet slipper udenom.

Design

Farve: Aubergine og sort

Filtrering

Støvposens type: s-bag

Støvkapacitet: 3 L

Støvfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-

filter

HEPA AirSeal

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Ekstra mundstykke: Parquet-mundstykke

Standardmundstykke: Standardmundstykke

med hjul

Performance

Luftstrøm (maks.): 40 l/s

Indgangseffekt (IEC): 1800 W

Indgangseffekt (maks.): 2000 W

Støjniveau (Lc IEC): 78 dB

Sugeeffekt (maks.): 400 W

Vakuum (maks.): 30 kPa

Brugervenlighed

Aktionsradius: 11 m

Bærehåndtag: Top og front

Clean Comfort-kassette

Ledningslængde: 8 m

Rørkobling: Knap

Indikator for fuld støvbeholder

Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør

Hjultype: Gummi
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