
 

Støvsuger med pose

Performer

 

2200 W

500 W sugeeffekt

HEPA 13-filter

Super Parquet

 

FC9176/01

Den beste sugeeffekten noensinne
500 watt sugeeffekt for uanstrengt rengjøring

Den beste sugeevnen noensinne gir uanstrengt rengjøring: Det er dette Philips

Performer handler om. Kombinert med et hygienisk filter og enkel fjerning av

støvposen tar Philips Performer seg av alt støv og smuss.

Overlegen ytelse

Motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt

TriActive-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang

Suverent parkettmunnstykke fjerner 3 x mer gjenstridig smuss

Rengjøring uten anstrengelse

Fjernkontroll så du slipper å bøye deg, med IR trådløsteknologi

Lang rekkevidde på 10 meter gjør at den går lenger uten at støpselet må trekkes ut

Stor kapasitet på fire liter betyr færre utskiftinger av pose

Allergivennlig

HEPA13-filteret fanger opp 99,9 % av alt støvet, ECARF-sertifisert

Enkle S-bag-poser varer opptil 50 % lenger

Kvalitet du kan stole på

Produsert i Europa, for kvalitet du kan stole på



Støvsuger med pose FC9176/01

Høydepunkter

Kraftig rengjøring

Svært effektiv motor på 2200 watt gir maks.

500 watt sugeeffekt for perfekte

rengjøringsresultater.

TriActive-munnstykke

TriActive+-munnstykket aktiverer

tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det

åpner teppet skånsomt med den

spesialutformede strykesålen som fjerner støv

som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter

gjennom den større åpningen foran. 3) Det

fanger opp støv og smuss inntil møbler og

vegger med de to sidebørstene.

Suverent parkettmunnstykke

Med det suverene parkettmunnstykket kan du

få alle typer harde gulv virkelig rene på ett

forsøk uten å risikere å skade gulvet. Med

absorpsjonskapasiteten til mikrofiberputene og

sugeeffekten til støvsugeren får du maksimalt

resultat uten å bruke rengjøringsmidler eller

børster.

Fjernkontroll med ergo-håndtak

Med den nye fjernkontrollfunksjonen kan du

slå støvsugeren av/på eller justere

sugeeffekten uten å måtte returnere til

beholderen og avbryte rengjøringen.

Kontrollknappene er praktisk plassert på ergo-

håndtaket og signalene sendes til beholderen

via infrarød trådløs teknologi. For en mer

behagelig og enklere rengjøring!

Lang rekkevidde på 10 meter

Med en rekkevidde på 10 meter fra kontakt til

munnstykke kan du rengjøre lenger uten å

trekke ut støpselet.

Stor kapasitet på fire liter

Støvbeholderen med stor kapasitet samler fire

hele liter før posen må skiftes ut.

HEPA13-filter

Vårt HEPA13-filtersystem fanger opp > 99,9 %

av fint støv – inkludert pollen, dyrehår og

husstøvmidd – for allergikere og andre som

krever et høyt hygienenivå. Sertifisert

allergivennlig av ECARF.

Enkel s-bag

S-bag-poser varer opptil 50 % lenger og

opprettholder full sugeeffekt helt til de er fulle.

Én pose passer til alle modeller og har en

tetningsmekanisme for ryddig avhending.

Produsert i Europa

Dette produktet er utformet, testet og produsert

i Europa, slik at du kan glede deg over kvalitet

på høyeste nivå.
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Spesifikasjoner

Utforming

Farge: Translucent smoked black

Filtrering

Støvposetype: s-bag

Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-

filter

Støvkapasitet: 4 L

HEPA Air Seal

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Lite munnstykke

Ekstra munnstykke: Suverent

parkettmunnstykke

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

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

Bærehåndtak: Topp og front

Clean Comfort-kassett

Rørkobling: Knapp

Indikator for full støvbeholder

Effektkontroll: Elektronisk på håndtak

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Gummi

Rekkevidde: 10 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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