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De hoogste zuigkracht ooit
500 watt aan zuigkracht voor moeiteloos schoonmaken

De Philips Performer 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 Performer voor dat al het stof en vuil wordt opgenomen.

Superieure reiniging

Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 500 watt

Uiterst effectief antiallergisch systeem

HEPA AirSeal en HEPA 13-filter

Kwalitatieve ECARF-afdichting voor betrouwbare resultaten

Langdurige stofverwijdering

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

Ultrakrachtige reiniging van harde vloeren

Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel hardnekkig vuil

Ook geschikt voor tapijten en meubels

Turbo-borstelmondstuk verwijdert 25% meer haar en stof



Stofzuiger met zak FC9175/01

Kenmerken Specificaties

Krachtige reiniging

Uiterst efficiënte motor van 2200 watt

genereert een maximale zuigkracht van 500

watt voor perfecte resultaten.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is

zodanig dat alle aangezogen lucht door het

wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95%

filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan

geen lucht ontsnappen.

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.

Super Parquet-mondstuk

Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u

alle harde vloeren in één keer schoonmaken

zonder deze te beschadigen. Dankzij het

absorptievermogen van de microvezelschijven

in combinatie met de zuigkracht van de

stofzuiger bereikt u zonder

schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal

resultaat.

Turbo-borstelmondstuk

Met het Turbo-borstelmondstuk kunt u tapijt

diep reinigen en snel haren en pluisjes van

tapijt verwijderen. De roterende borstel

verwijdert actief kleine stofdeeltjes en haren en

zorgt zo voor een 25% beter

schoonmaakresultaat op tapijt. De wieltjes van

het mondstuk voorkomen beschadigingen bij

gebruik op harde vloeren.

Ontwerp

Kleur: Diep jadegroen

Filtering

Type stofzak: s-bag

Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA

13-filter

Stofinhoud: 4 L

HEPA-luchtfilter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

handgreep

Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk,

Turbo-borstel

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 47 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 2000 W

Ingangsvermogen (max.): 2200 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB

Zuigkracht (max): 500 W

Onderdruk (max.): 34 kPa

Bruikbaarheid

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Clean Comfort Cassette

Buiskoppeling: Knop

'Stofemmer vol'-indicator

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Actieradius: 12 m

Snoerlengte: 7 m

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 6,3 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 320

x 280 mm
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