
Støvsuger med pose

Performer

 
2000 W

500 W sugeeffekt

Vaskbart HEPA 13-filter

 
FC9170/07

Den beste sugeeffekten noensinne
500 watt sugeeffekt for uanstrengt rengjøring

Støvsugeren Philips Special Edition Performer FC9170/07 feirer Philips' 40 år med erfaring innen gulvrengjøring. I

tillegg til den nye fargen Titan feirer vi med et praktisk femdelers sett for bilrengjøring, som følger med hver

Special Edition Performer som en gave.

Uovertruffen rengjøring

Motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt

Svært effektivt anti-allergisystem

HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

ECARF-kvalitetsstempel for pålitelige resultater

Langvarig støvoppsamling

s-bag i XXL 4 liters kapasitet for langvarig ytelse

Enkel rengjøring selv rundt møblene

TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Gled deg over en ren bil

Gavepose med bilrensesett



Støvsuger med pose FC9170/07

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kraftig rengjøring

Svært effektiv motor på 2200 watt gir maks.

500 watt sugeeffekt for perfekte

rengjøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne Philips-støvsugeren er utformet på en

slik måte at all luften som suges inn, går

gjennom det vaskbare HEPA 13-filteret

(99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det

er ikke mulig å slippe unna.

s-bag i XXL 4 liter

Med denne store støvposekapasiteten kan du

utnytte støvposen maksimalt, noe som betyr at

du ikke trenger å skifte støvposen så ofte.

TriActive-munnstykke

TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre

måter på én gang: 1) En større åpning foran på

munnstykket suger enkelt opp større partikler.

2) Det har maksimal rengjøringseffekt takket

være den optimaliserte luftstrømmen gjennom

munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp

støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Bilrensesett

Hver Special Edition Performer kommer med

en gavepose som inneholder et bilrensesett.

Dette fullstendige settet er flott å bruke når du

rengjør bilen. Spesielle munnstykker for

forskjellige overflater i bilen er inkludert i settet.

Det er enkelt å feste hvert av munnstykkene på

Special Edition Performer. Verktøyene

inkluderer en rengjøringshanske i mikrofiber,

en justerbar børste, et ekstra langt

fugemunnstykke, et universalt munnstykke og

et spesielt møbelmunnstykke.

Utforming

Farge: Titan

Filtrering

Støvposetype: s-bag

Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-

filter som kan vaskes

Støvkapasitet: 4 L

HEPA Air Seal

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Tilbehør som følger med: Børste,

Fugemunnstykke, Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På håndtak

Ytelse

Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Inngangseffekt (IEC): 2000 W

Inngangseffekt (maks.): 2200 W

Støynivå (Lc IEC): 78 dB

Sugeeffekt (maks): 500 W

Vakuum (maks.): 34 kPa

Brukervennlighet

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Bærehåndtak: Topp og front

Indikator for full støvbeholder

Clean Comfort-kassett

Rørkobling: Enkel frakobling

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Hjultype: Gummi

Rekkevidde: 12 m

Ledningslengde: 7 m

Mål og vekt

Vekt, produkt: 6,3 kg

Mål, produkt (L x B x H):

500 x 320 x 280 millimeter
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