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FC9088/01 Grønnere hverdag
Spar 30 % af energien med den højeffektive HD-motor*

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

lilles kompakte størrelse. Den nye, højeffektive HD-motor bruger op til 30 %

mindre energi, samtidig med at den suveræne sugestyrke bevares.

Lavt strømforbrug, resultater med stor effekt

Den nye 1250 W HD-motor genererer en maks. sugestyrke på 350 W

Problemfri rengøring

Ergonomisk designet ComfortControl-håndgreb

Nem at bruge overalt i huset

To praktiske bærehåndtag, der gør det nemt at bære støvsugeren

Suveræn rengøring af hårde gulve

Super Parquet-mundstykke fjerner 3 x så meget fastsiddende snavs

Nem rengøring, selv rundt om møbler

Tri-Active-mundstykke med unik 3-i-1-funktion



Støvsuger med pose FC9088/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ny 1250 W HD-motor

Den meget effektive 1250 Watt HD-motor

(High Density) genererer en sugestyrke på

maks. på 350 W, som betyder, at du bruger 30

% mindre energi uden at gå på kompromis med

rengøringsresultatet.

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.

Super Parquet-mundstykke

Super Parquet-mundstykket gør det muligt at

rengøre alle slags hårde gulve på én gang

uden risiko for at beskadige dem. Ved hjælp af

mikrofiberpudernes absorberingsevne og

støvsugerens sugeevne opnår du de bedste

resultater uden brug af rensemidler eller

børster.

Tri-Active-mundstykke

Dette unikke mundstykke i aerodynamisk

design for maksimal rengøringseffektivitet har

sidebørster, der fjerner støv fra hjørner og

kurver, samt frontåbning til opsugning af større

partikler. Hver eneste bevægelse giver straks et

rent resultat.

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: Grøn og beige

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: Super Parquet-

mundstykke

Standardmundstykke: TriActive-mundstykke

Performance

Luftstrøm (maks.): 39 l/s

Indgangseffekt (IEC): 1250 W

Støjniveau (Lc IEC): 78 dB

Sugeeffekt (maks.): 350 W

Vakuum (maks.): 28 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

* Sammenlignet med 2000 W Philips støvsuger; Philips'

interne målinger, 2008.
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