
 

Philips
støvsuger med pose

Fjernkontroll
Super parkett

FC9177/01
Den beste sugeeffekten noensinne

500 watt sugeeffekt for uanstrengt rengjøring
Den beste sugeeffekten noensinne gir uanstrengt rengjøring: Det er dette FC917x-serien 
handler om. Kombinert med et hygienisk filter og enkel fjerning av støvposen tar FC917x-
serien seg av alt støv og smuss.

Uovertruffen rengjøring
• Motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt

støvoppsamling som varer lenger
• XXL 4 liters s-bag for maksimal produktivitet

Enkel kontroll over sugeevnen
• Hendig fjernkontroll for regulering av sugeevnen.

Uovertruffen rengjøring på harde gulv
• Suverent parkettmunnstykke fjerner 3 x mer gjenstridig smuss

Enkel rengjøring selv rundt møblene
• Tri-active-munnstykke med unik 3-i-1-operasjon
 



 Kraftig rengjøring

Svært effektiv motor på 2200 watt gir maks. 
500 watt sugeeffekt for perfekte 
rengjøringsresultater.

XXL 4 liters s-bag

Med denne store støvposenkapasiteten kan du 
utnytte støvposekapasiteten maksimalt, noe som 
betyr at du ikke trenger å skifte støvposen så ofte.

Praktisk fjernkontroll

Hendig fjernkontroll for enkelt å endre sugeevnen og 
uten at du må bøye deg.

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.

Tri-active-munnstykke

Dette unike munnstykket er aerodynamisk utformet 
for maksimal rengjøringseffektivitet. Det har 
sidebørster som fjerner støv i hjørner og buer, og 
frontåpning for å få med seg store ting. Hvert tak gir 
umiddelbart et skinnende resultat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne støvsugeren er utformet på en slik måte at all 
luften som suges inn, går gjennom det vaskbare 
HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut 
igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.
FC9177/01

Spesifikasjoner
Utforming
• Modell: Fjernkontroll for super parquet
• Farge(r): Mørk jade

Motor
• Maks. inngangsstrøm: 2200 W
• IEC-inngangsstrøm: 2000 W
• Maks. sugeeffekt: 500 W
• Luftstrøm: 47,0 l/s
• Vakuum: 34,0 kPa

Spesifikasjoner for støvsuger
• Støynivå LC IEC: 78 dB
• Elektronisk sugeregulering: Ja, på håndtaket
• Utblåsningsfilter: Vaskbart HEPA 13-filter 

(FC8038)
• Støvposetype: S-pose (FC8021)
• Støvpose full-indikator
• Rør: Teleskoprør i lakkert metall
• HEPA AirSeal
• Støvposekapasitet: 4 l
• Sammenkobling: Knappekobling
• Clean Comfort-kassett
• Bærehåndtak: Topp og front
• Ledningslengde: 9 m
• Hjul: Gummihjul
• Rekkevidde: 12 m
• Parkerings-/oppbevaringsassistanse: 78
• Vekt: 6,3 kg

Tilbehør
• Munnstykke: Tri-active-munnstykke
• Ekstra munnstykke: Suverent parkettmunnstykke
• Tilbehør: Børste, fugemunnstykke og lite 

munnstykke
• Oppbevaring av tilbehør: På håndtak
•
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