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støvsuger med pose

Alle gulve

FC9161/02
Den højeste sugestyrke nogensinde

En sugestyrke på 500 W gør rengøring til en leg
Den højeste sugestyrke nogensinde gør rengøring til en leg: Det er kendetegnet for 
FC916x-serien. FC916x klarer alt støv og snavs med en kombination af et hygiejnisk filter 
og et enkelt system til udskiftning af støvposer.

Optimal rengøring
• 2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugeeffekt

Længerevarende støvopsamling
• XXL 4 liter s-bag til maksimal produktivitet

Nem rengøring, selv rundt om møbler
• Tri-Active-mundstykke med unik 3-i-1-funktion
 



 Kraftfuld rengøring

Yderst effektiv 2200 W motor genererer maks. 500 
W sugeeffekt for perfekte rengøringsresultater.

XXL 4 liter s-bag

Den store støvposekapacitet giver dig mulighed for 
at ydnytte støvposekapaciteten optimalt, hvilket 
betyder, at du ikke behøver at skifte støvposen så 
ofte.

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.
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Design
• Model: Alle gulve
• Farve(r): Rød

Motor
• Maks. motoreffekt: 2200 W
• IEC-effekt: 2000 W
• Maks. sugeeffekt: 500 W
• Luftstrøm: 47 l/s
• Vakuum: 34 kPa

Specifikationer for støvsuger
• Støjniveau Lc IEC: 78 dB
• Elektronisk sugestyrkekontrol: Ja, på apparatet
• Udstødningsfilter: Vaskbart HEPA 13-filter 

(FC8038)
• Støvposens type: s-bag (FC8021)

• Indikator for fuld støvpose
• Rør: Metallakeret teleskoprør
• Støvposens kapacitet: 4 l
• Kobling: Knapkobling
• Clean Comfort-kassette
• Bærehåndtag: Top og front
• Ledningslængde: 9 m
• Hjul: Gummihjul
• Parkering / opbevaring
• Vægt: 6,3 kg

Tilbehør
• Mundstykke: Tri-Active-mundstykke
• Tilbehør: Børste, sprækkemundstykke og lille 

mundstykke
• Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
•
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