
Stofzuiger met zak

PerformerPro

 
2000 W

AirflowMax-technologie

Parket

 
FC9185/01

De hoogste zuigkracht, zelfs als de zak voller raakt*
Met motor van 2000 W en capaciteit van 5 l

Met de krachtige motor van 2000 W en de speciaal ontworpen stofbak behoudt de Philips PerformerPro-

stofzuiger een hoge luchtstroom, waardoor u de meeste zuigkracht verkrijgt. Voor geweldige

schoonmaakresultaten, zelfs naarmate de zak voller raakt!*

Reinigt als de beste

Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 450 watt

Revolutionaire Airflow Max-technologie voor extreme zuigkracht

5 l stofcapaciteit voor langer schoonmaken

TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Zeer efficiënte luchtzuivering

AFS-microfilter voor schone lucht

s-bag Ultra Long Performance vangt zelfs het fijnere stof op

Beschermt uw parketvloer tegen krassen

Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

Comfort

360Flex-slang voor soepel manoeuvreren

SmartLock-koppeling eenvoudig in te stellen voor elke reinigingsklus

Extra lange greep met luchtinlaat voor verder bereik



Stofzuiger met zak FC9185/01

Kenmerken Specificaties

2000 watt motor

De motor van 2000 W genereert een

maximale zuigkracht van 450 W voor

uitstekende reinigingsresultaten.

TriActive-mondstuk

Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer

in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere

opening aan het uiteinde van het mondstuk

zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De

optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt

voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De

twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast

het meubilair en de muren.

Parketmondstuk

Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met

zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen

voor een voorzichtige reiniging van uw harde

vloeren.

s-bag Ultra Long Performance

De Philips s-bag Ultra Long Performance,

gemaakt van hoogwaardig, niet-verstoppend

5-laags materiaal, neemt zelfs het fijnste stof

op. Deze uitstekende filtering zorgt voor een

beter reinigingsresultaat en schone lucht in uw

huis. Dankzij de filtering met meerdere lagen

blijft de hoge zuigkracht van de stofzuiger

behouden tijdens de volledige levensduur van

de zak. De s-bag ULP is getest en

gecertificeerd door het onafhankelijke

testinstituut TÜV Rheinland Group, en gaat

bewezen tot 80% langer mee dan een normale

stofzak.

Stofcapaciteit van 5 l

De speciaal ontworpen stofbak van 5 l maakt

het u mogelijk optimaal gebruik te maken van

uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

Ontwerp

Kleur: Deep Black

Performance

Luchtsnelheid (max.): 47 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2000 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB

Zuigkracht (max): 450 W

Onderdruk (max.): 34 kPa

Filtering

Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance

Uitblaasfilter: Microfilter

Motorfilter: Drielagig

Stofinhoud: 5 L

Bruikbaarheid

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Handgreep: Ergonomische handgreep met

luchtinlaat

Handgreep: Bovenkant en voorkant

'Stofemmer vol'-indicator

Buiskoppeling: SmartLock

Opberg- of opslaghulpstuk: Verticaal en

horizontaal

Type wielen: Rubberen

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Actieradius: 9 m

Snoerlengte: 6 m

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

slanghouder

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 5,0 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 310

x 300 mm

* Zuigkracht getest in overeenstemming met de

internationale norm IEC 60312-1, getest door een

extern keuringsinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs

GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., augustus 2012)
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