
 

 

Philips Studio
Stofzuiger met zak met Tri-
active-mondstuk

AnimalCare

FC9086/01
Klein formaat, superkracht

De Studio is voor mensen die de kracht van een grote stofzuiger zoeken maar het 
formaat van een compact model. De handgrepen en het snoer van 8 m maken dit 
handige model nog flexibeler, zodat u snel het hele huis stofzuigt.

Reinigt als de beste
• 2000 watt motor genereert max. 400 watt zuigkracht.

Zorgeloos schoonmaken
• ComfortControl-greep met ergonomische vorm

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

Ook geschikt voor tapijten en meubels
• Turbo-borstelmondstuk verwijdert 25% meer haar en stof

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



 2000 watt motor

Deze krachtige motor van 2000 watt genereert max. 
400 watt zuigkracht voor een optimaal 
schoonmaakresultaat.

ComfortControl-greep

Deze ergonomisch ontworpen handgreep helpt de 
belasting van de polsen verminderen. Dankzij de 
handgreep kunt u de stofzuiger moeiteloos met één 
hand manoeuvreren. Stofzuigen was nog nooit zo 
leuk.

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.

Turbo-borstelmondstuk

Met het Turbo-borstelmondstuk kunt u tapijt diep 
reinigen en snel haren en pluisjes van tapijt 
verwijderen. De roterende borstel verwijdert actief 
kleine stofdeeltjes en haren en zorgt zo voor een 
25% beter schoonmaakresultaat op tapijt. De 
wieltjes van het mondstuk voorkomen 
beschadigingen bij gebruik op harde vloeren.

Tri-Active-mondstuk
Dit unieke mondstuk heeft een aerodynamische 
vormgeving voor een maximaal reinigingseffect. Het 
is voorzien van zijborstels voor het verwijderen van 
stof in hoeken en bochten, en heeft een opening aan 
de voorkant voor het opnemen van grover vuil. Elke 
beweging zorgt direct voor een schoon resultaat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig 
dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 
13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat 
deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht 
ontsnappen.
FC9086/01

Specificaties
Ontwerp
• Kleur: Vermiljoen en roetzwart

Filtering
• Zaktype: S-bag Anti-Odour
• Stofinhoud: 3 l
• Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-

filter
• HEPA AirSeal

Mondstukken en accessoires
• Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op 

handgreep
• Extra mondstuk: Turbo-borstel
• Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Prestaties
• Luchtsnelheid (max.): 40 l/s
• Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
• Ingangsvermogen (max.): 2000 W
• Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
• Zuigkracht (max): 400 W
• Onderdruk (max.): 30 kPa

Bruikbaarheid
• Actieradius: 11 m
• Handgreep: Bovenkant en voorkant
• Clean Comfort Cassette
• Snoerlengte: 8 m
• Buiskoppeling: Knop
• 'Zak vol'-indicator
• Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op het apparaat
• Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen 

lakafwerking
• Type wielen: Rubber
•
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