
Stofzuiger met zak

Performer

 

Eco

 
FC9179/01

Iedere dag een groenere wereld
Bespaar 35% energie dankzij de zeer efficiënte HD-motor*

De Philips Performer heeft de hoogste zuigkracht ooit. Schoonmaken kost geen enkele moeite. De nieuwe,

superefficiënte HD-motor bespaart tot wel 35% energie zonder iets af te doen aan de uitstekende zuigkracht.

Laag energieverbruik, krachtig resultaat

Nieuwe HD-motor van 1250 watt genereert max. 375 watt zuigkracht

Minder afval in het milieu

Tenminste 60% van het plastic is duurzaam plastic

Minder belastend voor uw rug en polsen

Unieke, PostureProtect-handgreep met ergonomische vorm

Zonder bukken te bedienen

Tiptoetsen in de handgreep

Zeer effectief antiallergisch systeem

HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 13-filter

Kwalitatieve ECARF-afdichting voor betrouwbare resultaten



Stofzuiger met zak FC9179/01

Kenmerken Specificaties

Nieuwe HD-motor van 1250 watt

De zeer efficiënte HD-motor (High Density)

van 1250 watt genereert maximaal 375 watt

zuigkracht, waardoor u 35% energie bespaart

zonder in te leveren op het

schoonmaakresultaat.

PostureProtect-handgreep

De gepatenteerde PostureProtect-handgreep is

4x beter voor uw lichaamshouding: u hoeft niet

te buigen tijdens het stofzuigen; u kunt uw

pols in een comfortabele positie houden;

manoeuvreren is eenvoudig dankzij beide

handgrepen en u kunt de stofzuiger reguleren

met tiptoetsen.

Tiptoetsen

Met de toetsen in de handgreep kunt u de

stofzuiger eenvoudig bedienen, zonder te

buigen!

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.

Ontwerp

Kleur: Grijs-beige

Filtering

Zaktype: s-bag

Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA

13-filter

HEPA AirSeal

Stofinhoud: 4, 5 l

Mondstukken en accessoires

Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

handgreep

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Prestaties

Luchtsnelheid (max.): 39 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1250 W

Ingangsvermogen (max.): 1250 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB

Zuigkracht (max): 375 W

Onderdruk (max.): 28 kPa

Bruikbaarheid

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Clean Comfort Cassette

Buiskoppeling: Knop

'Zak vol'-indicator

Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op de

handgreep

Type buis: 2-delige telescopische buis met

metalen lakafwerking

Type wielen: Rubber

Actieradius: 12 m

Snoerlengte: 9 m

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 6,5 kg

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

x 280 mm

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

* Vergeleken met de Philips-stofzuiger van 2000 watt;

interne Philips-meting, 2008.
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