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HEPA 12-filter

Parquet

 
FC9186/01

Högsta möjliga sugeffekt, även allteftersom påsen fylls på*

med 2 000 W motor och 5 l dammkapacitet

Med sin kraftfulla 2 000 W motor och särskilt utformade dammbehållare bibehåller dammsugaren Philips

PerformerPro ett högt luftflöde som ger bästa möjliga sugeffekt. För fantastiska resultat även när behållaren

fylls!*

Enastående rengöringsresultat

2 000 W motor som ger max. 450 W sugeffekt

Revolutionerande AirflowMax-teknik för extrem sugkraft

5 l dammkapacitet för mer långvarig rengöring

TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Inbyggt antiallergisystem

EPA 12-filter med 99,5 % dammfiltrering

s-bag Ultra Long Performance fångar upp ännu mindre dammpartiklar

Bekvämlighet

360Flex-slangfäste för smidig manövrering

Extra långt grepp med luftreglage som gör att du kommer åt bättre

Repskydd för parkettgolv

Parkettmunstycke med mjuka borststrån för repskydd



Dammsugare med påse FC9186/01

Funktioner Specifikationer

2 000 W motor

Fantastiska städresultat tack vare motorn på

2 000 W med en sugeffekt på max. 450 W.

TriActive-munstycke

med TriActive-munstycket kan du rengöra

golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning

längst ut på munstycket suger upp stora

partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare

optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De

två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts

som samlas nära möbler och väggar.

Parkettmunstycke

Ingen risk för repor tack vare det här

munstycket med mjuka borststrån som är

särskilt utformat för noggrann rengöring av

hårda golv.

s-bag Ultra Long Performance

Philips s-bag Ultra Long Performance består av

fem lager kvalitetsmaterial som förhindrar

tilltäppning och fångar det allra finaste

dammet. Tack vare den utomordentliga

filtreringen får du ett bättre städresultat och ren

luft i hemmet. Flerlagersfiltreringen gör också

att dammsugaren bibehåller sin höga sugeffekt

under hela påsens livslängd. S-bag ULP har

testats och certifierats av det oberoende

testinstitutet TÜV Rheinland Group och

befunnits räcka upp till 80 % längre än en

vanlig dammsugarpåse.

EPA 12-filter

Det här speciella utblåsfiltret fångar upp

99,5 % av dammet innan luften blåses tillbaka

ut i rummet, vilket garanterar en ren, dammfri

miljö.

5 l dammkapacitet

Tack vare den särskilt utformade 5 l-

dammbehållaren kan du utnyttja

dammsugarpåsen bättre och städa längre.

Design

Färg: Röd

Prestanda

Luftflöde (max): 47 l/s

Ineffekt (IEC): 1 800 W

Ineffekt (max): 2 000 W

Ljudnivå (Lc IEC): 79 dB

Sugeffekt (max): 450 W

Uppsugningskraft (max): 34 kPa

Filtrering

Typ av dammpåse: s-bag Ultra Long

Performance

Utblåsfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter

Motorfilter: Tre lager

Dammkapacitet: 5 L

Användbarhet

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Handtag: Ergonomiskt grepp med luftreglage

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Damm full-indikator

Rörkoppling: Konisk

Parkerings- eller förvaringshjälp: Vertikal och

horisontell

Hjultyp: Gummi

Effektkontroll: Elektronisk på apparaten

Aktionsradie: 9 m

Sladdlängd: 6, 9 m

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Extra munstycke: Munstycke för hårda golv

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet

munstycke

Tillbehörsförvaring: På rörhållaren

Vikt och mått

Produktens vikt: 5,0 kg

Produktens mått (L x B x H): 500 x 310 x

300 mm

* Sugeffekten testad i enlighet med internationell

standard IEC 60312-1, testat av externa testinstitutet

SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer

Lifestyle B.V., augusti 2012)
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