
Stofzuiger met zak

Performer

 

2000 W

425 W zuigkracht

HEPA 13-filter

 
FC9153/01

Er is geen stofzuiger die nog hygiënischer schoonmaakt
Zeer hoge zuigkracht

Er is geen stofzuiger die nog hygiënischer schoonmaakt! De Performer combineert een hoge zuigkracht van

maar liefst 425 W met een Super Clean Air HEPA-filter en volledige HEPA-afdichting, zodat u altijd verzekerd

bent van een grondige reiniging en een schone omgevingslucht.

Superieure reiniging

Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 425 watt

Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde

Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95% filtratie

Reinigt moeiteloos rondom meubels

TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Uiterst effectief antiallergisch systeem

Kwalitatieve ECARF-afdichting voor betrouwbare resultaten

Langdurige stofverwijdering

S-bag van XXL-formaat (4 liter) voor een langdurige werking



Stofzuiger met zak FC9153/01

Kenmerken Specificaties

Vermogen van 2000 watt, 425 W

Motor van 2000 watt genereert een maximale

zuigkracht van 425 watt

TriActive-mondstuk

Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer

in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere

opening aan het uiteinde van het mondstuk

zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De

optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt

voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De

twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast

het meubilair en de muren.

S-bag van XXL-formaat (4 liter)

Dankzij de grote capactiteit van deze zak kunt

u optimaal gebruikmaken van de zak en hoeft

u deze minder vaak te wisselen.

Ontwerp

Kleur: Inktzwart

Filtering

Type stofzak: s-bag

Uitblaasfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter

Stofinhoud: 4 L

HEPA-luchtfilter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 45 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2000 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB

Zuigkracht (max): 425 W

Onderdruk (max.): 33 kPa

Bruikbaarheid

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Clean Comfort Cassette

Buiskoppeling: Knop

'Stofemmer vol'-indicator

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige telescopische buis met

metalen lakafwerking

Type wielen: Rubberen

Actieradius: 10 m

Snoerlengte: 2 m

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 6,3 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 320

x 280 mm
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