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Professionel rengøring
Perfekt og vedvarende rengøringsstyrke

Takket være Philips' nye Cyclone Filter-teknologi yder den poseløse Marathon støvsuger en konstant sugestyrke.

Det effektive design og 2000 W motoren giver meget høj maksimal sugestyrke i denne kategori, og det er

desuden den mest lydsvage poseløse støvsuger, der findes.

Effektiv og grundig rengøring

2000 W motor, der genererer max. 350W sugestyrke

Effektivt Cyclone-filter sikrer vedvarende sugestyrke

Utroligt effektivt anti-allergisystem

HEPA AirSeal og vaskbart HEPA 13-filter

Suveræne resultater på alle gulve

Testvindende multi-mundstykke til grundig og skånsom rengøring

Suveræne resultater på tæpper og møbler

Turbo-børstemundstykket fjerner 25 % mere hår og støv

Suveræn rengøring af hårde gulve

Super Parquet-mundstykke fjerner 3 x så meget fastsiddende snavs



Poseløs støvsuger FC9218/03

Vigtigste nyheder Specifikationer

Kraftfuld og støjsvag motor

Marathons kraftfulde 2000 W motor genererer

en meget høj maksimal sugestyrke i sin

kategori. Det effektive design gør den også

utroligt lydsvag.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne støvsuger er designet, så al luft, der

suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-

filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud

igen. Intet slipper udenom.

Multi-mundstykke

Suveræn rengøring af alle gulvtyper takket være

dette forbrugertestvindende multi-mundstykke.

Den brede luftkanal er designet til

optimal luftstrøm, hvilket giver effektiv

rengøring selv langs vægge. Det særlige

dobbelte hængsel sikrer permanent kontakt

med gulvet for de bedste rengøringsresultater.

Dette mundstykke i høj kvalitet er designet og

fremstillet i Tyskland af WesselWerk, og det

har en metalsål med omgivende børster, der

skånsomt og grundigt rengør hårde gulve,

smalle steder og tæpper.

Turbo-børstemundstykke

Turbo-børstemundstykket muliggør grundig

rengøring af tæpper og hurtig fjernelse af hår

og fnug. Den roterende børste fjerner aktivt

små støvpartikler og hår, hvilket giver en 25 %

bedre rengøring af tæpper. Mundstykkets hjul

forhindrer skader, hvis du bruger støvsugeren

på hårde gulve.

Super Parquet-mundstykke

Super Parquet-mundstykket gør det muligt at

rengøre alle slags hårde gulve på én gang

uden risiko for at beskadige dem. Ved hjælp af

mikrofiberpudernes absorberingsevne og

støvsugerens sugeevne opnår du de bedste

resultater uden brug af rensemidler eller

børster.

Design

Farve: Sort

Filtrering

Støvkapacitet: 2 l

Udstødningsfilter: Vaskbart Ultra Clean Air

HEPA 13-filter

HEPA AirSeal

Mundstykke og tilbehør

Tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Ekstra mundstykke: Super Parquet-

mundstykke, Turbo-børste

Standardmundstykke: Multi-mundstykke

Ydeevne

Luftstrøm (maks.): 40 l/s

Indgangseffekt (IEC): 1800 W

Indgangseffekt (maks.): 2000 W

Støjniveau (Lc IEC): 76 dB

Sugeeffekt (maks.): 350 W

Vakuum (maks.): 30 kPa

Brugervenlighed

Aktionsradius: 12 m

Bærehåndtag: Top og front

Ledningslængde: 9 m

Rørkobling: Knap

Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Hjultype: Gummi

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 7,2 kg
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