
 

 

Philips Performer
Stofzuiger met zak met 
TriActive-mondstuk

ParquetCare
RemoteControl

FC9166/01
De hoogste zuigkracht ooit

500 watt aan zuigkracht voor moeiteloos schoonmaken
De FC916x-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 FC916x-serie voor dat al het stof en vuil wordt opgenomen.

Superieure reiniging
• Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 500 watt

Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde
• Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95% filtratie

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

Eenvoudig te bedienen zuigkrachtregeling
• Handige afstandsbediening om de zuigkracht aan te passen

Ultrakrachtige reiniging van harde vloeren
• Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel hardnekkig vuil



 Krachtige reiniging

Uiterst efficiënte motor van 2200 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.

Handige afstandsbediening

Handige afstandsbediening om de zuigkracht zonder 
te bukken met de hand aan te passen.

Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 
keer zoveel hardnekkig vuil

Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel 
hardnekkig vuil

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.
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