
Dammsugare med
påse

Performer

 
2 000 W

500 W sugeffekt

HEPA 13 tvättbara filter

 
FC9170/07

Den högsta sugeffekten någonsin
500 W sugeffekt för enkel städning

Philips Special Edition Performer FC9170/07 firar 40 års erfarenhet av golvvård. Utöver den nya färgen titan firar vi

tilldragelsen med en behändig bilrengöringssats i fem delar, som medföljer som present till varje S.E. Performer.

Överlägsen rengöring

2 200 W motor som ger max. 500 W sugeffekt

Mycket effektivt antiallergisystem

HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

ECARF-kvalitetsintyget står för resultat du kan lita på

Dammuppsamling som varar längre

s-bag i XXL med 4 liters kapacitet med lång livslängd

Enkel rengöring även runt möbler

TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Njut av att ha en ren bil

Presentpåse med bilrengöringssats



Dammsugare med påse FC9170/07

Funktioner Specifikationer

Kraftfull städning

Högeffektiv 2 200 W motor ger maximalt

500 W sugeffekt för ett perfekt städresultat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Den här Philips-dammsugaren är utformad så

att all luft som tas in passerar genom det

tvättbara HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering)

innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

s-bag i XXL på 4 liter

Den här stora dammsugarpåsen gör att du kan

utnyttja den optimalt. Det innebär att du inte

behöver byta påse så ofta.

TriActive-munstycke

med TriActive-munstycket kan du rengöra

golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning

längst ut på munstycket suger upp stora

partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare

optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De

två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts

som samlas nära möbler och väggar.

Bilrengöringssats

I varje Special Edition Performer ingår en

presentpåse innehållande en bilrengöringssats.

Denna kompletta

tillbehörssats är perfekt för rengöring av bilen. I

satsen ingår speciella munstycken som passar

till de olika materialen i din bil. Munstyckena

monteras enkelt på Special Edition Performer. I

satsen ingår en rengöringshandske av

mikrofiber, en justerbar borste, ett extra långt

fogmunstycke, ett universalmunstycke och ett

specialmunstycke för klädseln.

Design

Färg: Titanium

Filtrering

Typ av dammpåse: s-bag

Utblåsfilter: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-

filter

Dammkapacitet: 4 L

HEPA Air Seal

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Medföljande tillbehör: Borste, Fogmunstycke,

Litet munstycke

Tillbehörsförvaring: På handtaget

Prestanda

Luftflöde (max): 47 l/s

Ineffekt (IEC): 2 000 W

Ineffekt (max): 2 200 W

Ljudnivå (Lc IEC): 78 dB

Sugeffekt (max): 500 W

Uppsugningskraft (max): 34 kPa

Användbarhet

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Damm full-indikator

Clean Comfort Cassette

Rörkoppling: Enkel frikoppling

Effektkontroll: Elektronisk på apparaten

Hjultyp: Gummi

Aktionsradie: 12 m

Sladdlängd: 7 m

Vikt och mått

Produktens vikt: 6,3 kg

Produktens mått (L x B x H): 500 x 320 x

280 mm
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