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Professioneel reinigen
met reinigingskracht die van geen ophouden weet

Dankzij de nieuwe Cyclone Filter-technologie van Philips biedt de Marathon zonder stofzuigerzak duurzame

zuigkracht. De efficiënte vormgeving en de motor van 2000 W staan garant voor de hoge maximale zuigkracht in

deze categorie. Bovendien is het apparaat de stilste stofzuiger zonder stofzuigerzak die er is.

Steeds weer een perfect resultaat

Motor van 2000 W met een maximale zuigkracht van 350 W

Cycloonfilter voor betere prestaties en eindeloze zuigkracht

Probleemloos reinigen, zelfs rond de meubels

Het Tri-Active-mondstuk reinigt uw vloer op drie manieren

Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde

HEPA 12-filter met 99,5% stoffiltering

Betere reiniging van harde vloeren

Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel hardnekkig vuil



Stofzuiger zonder stofzak FC9204/01

Kenmerken Specificaties

Tri-Active-mondstuk

Dankzij het Tri-Active-mondstuk kunt u de

vloer met één beweging op drie manieren

reinigen. Het dubbele scharnier en het

aërodynamisch ontworpen afzuigkanaal zorgen

ervoor dat er geen waardevolle zuigkracht

verloren gaat. Twee zijborstels vegen het stof

en vuil op vlak naast meubilair en plinten,

waar stof zich vaak ophoopt. En met de grotere

opening aan het uiteinde van

het mondstuk kunt u grotere objecten zoals

papiersnippers, paperclips, kruimels en

pluisjes eenvoudig opzuigen.

Algemene specificaties

Model: Super Parquet

Accessoires

Speciaal mondstuk: Super Parquet-mondstuk

Accessoires: Borstel, spleetmondstuk en klein

mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Brug

Motor

Max. ingangsvermogen: 2000 W

IEC-ingangsvermogen: 1800 W

Max. zuigkracht: 350 W

Luchtstroom: 40 l/s

Vacuüm: 30 kPa

Specificaties stofzuiger

Elektronische zuigkrachtregeling

Geluidsniveau Lc IEC: 76 dB

Uitgangsfilter: Super Clean Air HEPA

HEPA AirSeal: N.V.T.

Standaardmondstuk: Tri-Active-mondstuk

Stofinhoud: 2 l

Actieradius: 12 m

Snoerlengte: 9 m

Buis: Telescopische buis met metalen

lakafwerking

Koppeling: Knop

Opberg-/opslaghulpstuk: Opbergen

Handgreep: Bovenzijde

Gewicht: 7,2 kg

Materiaal wieltjes: Rubber

Ontwerp

Kleur(en): Zwart
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