
 

Støvsuger med pose

Performer

 

2200 W

500 W sugestyrke

HEPA 13-filter

Super parquet

 

FC9176/01

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

Den højeste sugestyrke nogensinde gør rengøring til en leg: Det er kendetegnet for

Philips Performer. Philips Performer klarer alt støv og snavs med en kombination

af et hygiejnisk filter og et enkelt system til udskiftning af støvposer.

Overlegen ydeevne

2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke

TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang

Super Parquet-mundstykke fjerner 3 x så meget fastsiddende snavs

Rengøring i ro og mag

Fjernbetjening uden bøjning med infrarød, trådløs teknologi

Lang rækkevidde på 10 meter, rækker længere uden at skulle tage stikket ud

En stor kapacitet på 4 liter betyder færre poseskift

Allergivenlig

HEPA13-filteret opsamler 99,9 % af alt støv – ECARF-certificeret

Easy s-poser holder op til 50 % længere

Kvalitet, du kan stole på

Fremstillet i Europa i en kvalitet, du kan stole på
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Vigtigste nyheder

Kraftfuld rengøring

Yderst effektiv 2200 W motor genererer maks.

500 W sugestyrke for perfekte

rengøringsresultater.

TriActive-mundstykke

TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin

på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv

med den specialdesignede sål for at fjerne

støv i dybden 2) Den suger større ting op med

den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv

og snavs op langs møbler og vægge med de to

sidebørster.

Super Parquet-mundstykke

Super Parquet-mundstykket gør det muligt at

rengøre alle slags hårde gulve på én gang

uden risiko for at beskadige dem. Ved hjælp af

mikrofiberpudernes absorberingsevne og

støvsugerens sugeevne opnår du de bedste

resultater uden brug af rensemidler eller

børster.

Fjernbetjening med ergonomisk greb

Med den nye fjernbetjeningsfunktion kan du

tænde/slukke for støvsugeren eller justere

indstillingerne for sugestyrken uden at gå

tilbage til beholderen og dermed afbryde din

rengøring. Knapperne er praktisk placeret på

det ergonomiske greb, og signalerne sendes til

beholderen via infrarød, trådløs teknologi. Giver

en mere behagelig og nemmere rengøring!

Lang rækkevidde på 10 meter

Med en rækkevidde på 10 meter fra stikket til

mundstykket kan du rengøre længere uden at

tage stikket ud.

Stor kapacitet på 4 liter

Støvkammeret med den store kapacitet klarer

hele 4 liter, før posen skal skiftes.

HEPA13-filter

Vores HEPA13-filtersystem opsamler 99,9 % af

fint støv – herunder pollen, dyrehår og

støvmider – til allergikere og personer, der har

behov for et højere hygiejneniveau. Certificeret

allergivenlig af ECARF.

Easy s-bag

S-poser holder op til 50 % længere og bevarer

støvsugerens fulde sugestyrke helt frem til det

øjeblik, den er fuld. Én pose passer til alle

modeller med en tætningsmekanisme, der

sikrer renlig bortskaffelse.

Fremstillet i Europa

Dette produkt er designet, afprøvet og

fremstillet i Europa, så du opnår det højeste

kvalitetsniveau.
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Specifikationer

Design

Farve: Sort

Filtrering

Støvposens type: s-bag

Støvfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter

Støvkapacitet: 4 L

HEPA Air Seal

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Ekstra mundstykke: Super Parquet-

mundstykke

Standardmundstykke: TriActive-mundstykke

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

Bærehåndtag: Top og front

Clean Comfort-kassette

Rørkobling: Knap

Indikator for fuld støvbeholder

Styrkekontrol: Elektronisk på håndtag

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Hjultype: Gummi

Aktionsradius: 10 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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