
Støvsuger med pose

Performer

 
2000 W

500 W sugestyrke

Vaskbart HEPA 13-filter

 
FC9170/07

Den højeste sugestyrke nogensinde
En sugestyrke på 500 W gør rengøring til en leg

Denne Philips Special Edition Performer FC9170/07 støvsuger kan fejre 40 års jubilæum inden for rengøring af

gulve. Udover vores nye farve titanium fejrer vi det med et praktisk bilrengøringssæt med 5 dele, som medfølger

gratis, når du køber en Special Edition Performer.

Optimal rengøring

2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke

Utroligt effektivt anti-allergisystem

HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

ECARF-kvalitetssegl for pålidelige resultater

Langvarig ydeevne

s-bag i XXL med 4 liters kapacitet sikrer langvarig ydeevne

Nem rengøring, selv rundt om møbler

TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Nyd glæden ved en ren bil

Gavepose med rengøringssæt til bilen



Støvsuger med pose FC9170/07

Vigtigste nyheder Specifikationer

Kraftfuld rengøring

Yderst effektiv 2200 W motor genererer maks.

500 W sugestyrke for perfekte

rengøringsresultater.

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.

s-bag i XXL 4 liter

Den store støvposekapacitet giver dig

mulighed for at ydnytte støvposen optimalt,

hvilket betyder, at du ikke behøver at skifte

støvposen så ofte.

TriActive-mundstykke

TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3

måder på én gang: 1) En større åbning i

spidsen af mundstykket suger nemt store

stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem

mundstykket giver maksimal

rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer

støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Rengøringssæt til bilen

Hver Special Edition Performer leveres med en

gavepose med et rengøringssæt til bilen. Dette

komplette sæt er meget nyttigt ved rengøring af

din bil. Sættet indeholder forskellige

mundstykker til de forskellige overflader i din

bil. Alle mundstykker kan nemt sættes på din

Special Edition Performer. Delene omfatter en

mikrofiberrengøringshandske, en justerbar

børste, et ekstra langt sprækkemundstykke, et

universalmundstykke og et særligt

møbelmundstykke.

Design

Farve: Titanium

Filtrering

Støvposens type: s-bag

Støvfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-

filter

Støvkapacitet: 4 L

HEPA Air Seal

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: TriActive-mundstykke

Inklusive tilbehør: Børste,

Sprækkemundstykke, Lille mundstykke

Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Performance

Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Indgangseffekt (IEC): 2000 W

Indgangseffekt (maks.): 2200 W

Støjniveau (Lc IEC): 78 dB

Sugeeffekt (maks.): 500 W

Vakuum (maks.): 34 kPa

Brugervenlighed

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Bærehåndtag: Top og front

Indikator for fuld støvbeholder

Clean Comfort-kassette

Rørkobling: Nem frigøring

Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Hjultype: Gummi

Aktionsradius: 12 m

Ledningslængde: 7 m

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 6,3 kg

Produktets mål (L x B x H): 500 x 320 x

280 mm
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