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Beste sugeeffekt, selv når posen fylles opp*
med motor på 2000 W og støvkapasitet på 5 l

Med den kraftige motoren på 2000 W og spesielt utformet støvkammer opprettholder Philips PerformerPro-

støvsugeren høy luftstrøm, noe som gir deg den beste sugeeffekten. For utmerkede rengjøringsresultater, selv

mens posen fylles opp!*

Utmerkede rengjøringsresultater

Motor på 2000 Watt som genererer maks. sugeeffekt på 450 W

Revolusjonerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugeeffekt

5 l støvkapasitet for lenger rengjøring

TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Integrert anti-allergisystem

EPA 12-filter med 99,5 % filtrering av støv

s-bag Ultra Long Performance fanger opp enda flere fine støvpartikler

Anvendelighet

360Flex dreibar slange for jevn manøvrering

Ekstra langt håndtak med luftskyvebryter for lengre rekkevidde

Ripebeskyttelse for parkettgulv

Munnstykke for parkett med myke børstehår for ripebeskyttelse



Støvsuger med pose FC9186/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Motor på 2000 watt

Motor på 2000 W som genererer maks.

sugeeffekt på 450 W for førsteklasses

rengjøringsresultater.

TriActive-munnstykke

TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre

måter på én gang: 1) En større åpning foran på

munnstykket suger enkelt opp større partikler.

2) Det har maksimal rengjøringseffekt takket

være den optimaliserte luftstrømmen gjennom

munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp

støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Parkettmunnstykke

Ikke lenger fare for riper takket være dette

munnstykket med myke børstehår, spesielt

utformet for å rengjøre harde gulv skånsomt.

s-bag Ultra Long Performance

Philips s-bag Ultra Long Performance laget av

fem lag med materiale av høy kvalitet som ikke

tilstoppes og fanger opp selv det fineste støvet.

Denne utmerkede filtreringen gir deg bedre

rengjøringsresultat og ren luft i hjemmet ditt.

Filtreringen i flere lag opprettholder også

støvsugerens høye sugeeffekt i løpet av hele

levetiden til posen. s-bag ULP er testet og

sertifisert av det uavhengige instituttet for

testing TÜV Rheinland Group, og det er bevist

at den varer opptil 80 % lenger enn en

standard støvpose.

EPA 12-filter

Dette spesielle utblåsningsfilteret fanger opp

99,5 % av støvet før luften blåses ut i rommet

igjen. Dette gir et rent og støvfritt miljø.

Støvkapasitet på 5 l

Med den spesialutformede 5 l støvbeholderen

kan du utnytte støvposekapasiteten maksimalt,

slik at du kan rengjøre lenger.

Utforming

Farge: Full rød

Ytelse

Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Inngangseffekt (IEC): 1 800 W

Inngangseffekt (maks.): 2000 W

Støynivå (Lc IEC): 79 dB

Sugeeffekt (maks): 450 W

Vakuum (maks.): 34 kPa

Filtrering

Støvposetype: s-bag Ultra Long Performance

Utblåsningsfilter: Super Clean Air HEPA 12-

filter

Motorfilter: Trippelt lag

Støvkapasitet: 5 L

Brukervennlighet

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Håndtak: Ergonomisk håndtak med

luftskyvebryter

Bærehåndtak: Topp og front

Indikator for full støvbeholder

Rørkobling: Konisk

Parkerings- eller oppbevaringsassistanse:

Loddrett og vannrett

Hjultype: Gummi

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Rekkevidde: 9 m

Ledningslengde: 6, 9 m

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Ekstra munnstykke: Munnstykke for harde

gulv

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På rørklips

Mål og vekt

Vekt, produkt: 5,0 kg

Mål, produkt (L x B x H):

500 x 310 x 300 millimeter

* Sugeeffekt testet i henhold til internasjonal standard

IEC 60312-1, testet av det eksterne instituttet for testing

SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer

Lifestyle B.V., august 2012)
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