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De hoogste zuigkracht ooit
500 watt aan zuigkracht voor moeiteloos schoonmaken

De FC917x-serie heeft de hoogste zuigkracht ooit. Schoonmaken kost geen enkele

moeite. Een hygiënisch filter en een handig verwijderingssysteem voor de zak

zorgen er in combinatie met de ongekende zuigkracht van de FC917x-serie voor

dat al het stof en vuil wordt opgenomen.

Superieure reiniging

Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 500 watt

Langdurige stofverwijdering

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

Reinigt moeiteloos rondom meubels

Tri-Active-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking



Stofzuiger met zak FC9161/01

Kenmerken Specificaties

Krachtige reiniging

Uiterst efficiënte motor van 2000 watt

genereert een maximale zuigkracht van 500

watt voor perfecte resultaten.

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.

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.

Ontwerp

Kleur: Emperor Red

Prestaties

Ingangsvermogen (max.): 2200 W

Ingangsvermogen (IEC): 2000 W

Zuigkracht (max): 500 W

Zuigkracht (max.): 34 kPa

Luchtstroom (max.): 47 l/s

Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB

Filtering

Stofinhoud: 4 l

Zaktype: s-bag

Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA

13-filter

Bruikbaarheid

Actieradius: 12 m

Type buis: 2-delige telescopische buis met

metalen lakafwerking

Handgreep: Bovenkant en voorkant

'Zak vol'-indicator

Clean Comfort Cassette

Koppeling: Knop

Opberg- of opslaghulpstuk: Achterkant en

onderkant

Type wielen: Rubber

Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op het

apparaat

Snoerlengte: 9 m

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Opbergruimte voor accessoires: Op

handgreep

Afmetingen en gewicht

Gewicht: 6,3 kg
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