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Den högsta sugeffekten någonsin
500 W sugeffekt för enkel städning

Philips Performer har den högsta sugkraften någonsin vilket gör städningen enkel.

Performer-dammsugarna, som har ett hygieniskt filter och ett enkelt system för att

ta bort dammpåsen, tar hand om allt damm och all smuts.

Överlägsna prestanda

2 200 W motor som ger max. 500 W sugeffekt

Med TriActive-munstycke får du tre rengöringsfunktioner i ett

Super Parquet-munstycket tar bort tre gånger mer klibbig smuts

Enkel rengöring

Fjärrkontroll med trådlös IR-teknik

Lång räckvidd på tio meter, når längre utan att man måste dra ur sladden

Stor kapacitet på fyra liter innebär färre påsbyten

Allergivänlig

HEPA13-filter som fångar upp 99,9 % av allt damm – ECARF-certifierat

Enkla s-påsar räcker upp till 50 % längre

Kvalitet du kan lita på

Tillverkad i Europa, för kvalitet du kan lita på



Dammsugare med påse FC9176/01

Funktioner

Kraftfull städning

Högeffektiv 2 200 W motor ger maximalt

500 W sugeffekt för ett perfekt städresultat.

TriActive-munstycke

Med TriActive-munstycke får du 3

rengöringsfunktioner på en gång: 1) Den

öppnar försiktigt trådar i mattor med sin särskilt

utformade sula, så att du kan rengöra på djupet

2) Den suger upp stora partiklar tack

vare den större öppningen framtill 3) Den

kommer åt damm och smuts vid möbler och

väggar tack vare de två sidoborstarna.

Super Parquet-munstycke

Med Super Parquet-munstycket kan du snabbt

rengöra alla typer av hårda golv utan risk för att

skada dem. Mikrofiberkuddarnas

absorberingsförmåga i kombination med

dammsugarens sugeffekt ger bästa möjliga

resultat utan att du behöver använda några

rengöringsmedel eller borstar.

Fjärrkontroll med ergonomiskt grepp

Med den nya fjärrkontrollsfunktionen kan du

slå på eller stänga av dammsugaren eller

justera inställningar för sugeffekt utan att

behöva gå tillbaka till behållaren och avbryta

dammsugningen. Kontrollknapparna är

bekvämt placerade på det ergonomiska

handtaget och signalerna skickas till

behållaren via trådlös IR-teknik för en

bekvämare och enklare städning!

Lång räckvidd på tio meter

Med en räckvidd på tio meter från kontakt till

munstycke kan du städa längre utan att behöva

dra ur sladden.

Stor kapacitet på fyra liter

Dammbehållaren med stora kapacitet har plats

för hela fyra liter innan påsen måste bytas.

HEPA 13 filter

Vårt HEPA13-filtersystem för ren luft fångar upp

99,9 % av allt fint damm – t.ex. pollen, hår från

husdjur och dammkvalster – för allergiker och

andra som kräver en högre hygiennivå.

Certifierat allergivänlig enligt ECARF.

Enkel s-påse

S-påsar räcker upp till 50 % längre och

bibehåller dammsugarens fullständiga

sugeffekt ända tills den är full. En påse passar

alla modeller, med en förslutningsmekanism

för praktisk kassering.

Tillverkad i Europa

Den här produkten har utformats, testats och

tillverkats i Europa, så att du får högsta kvalitet.
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Specifikationer

Design

Färg: Genomskinlig Smoked Black

Filtrering

Typ av dammpåse: s-bag

Utblåsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter

Dammkapacitet: 4 L

HEPA Air Seal

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet

munstycke

Extra munstycke: Super Parquet-munstycke

Standardmunstycke: TriActive-munstycke

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

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Clean Comfort Cassette

Rörkoppling: Knapp

Damm full-indikator

Effektkontroll: Elektronisk på handtaget

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Hjultyp: Gummi

Aktionsradie: 10 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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