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Støvsuger uten pose med 
AutoClean-filter

Alle gulv

FC9232/01
Yter mer lenger

Selvrensende filter, trenger ikke pose
Unik AutoClean-funksjon som enkelt rengjør filteret og opprettholder den optimale 
sugeeffekten

Perfekt rengjøring
• Motor på 2000 watt gir maks. 400 watt sugeeffekt

Optimal rengjøring hver gang
• AutoClean-filteret optimaliserer sugeeffekten

Svært effektivt anti-allergisystem
• HEPA AirSeal- og vaskbart HEPA 13-filter

Enkel rengjøring selv rundt møblene
• Tri-active-munnstykke med unik 3-i-1-operasjon
 



 Motor på 2000 watt

Denne støvsugeren har en motor på 2000 watt som 
gir maks. 400 watt sugeeffekt for den perfekte 
rengjøringen.

AutoClean-filter

Etter at du har gjort rent, vil et enkelt trykk på en 
knapp riste støvet fra filteret og ned i 
støvbeholderen. Da blir ikke luftstrømmen blokkert 
av støvet i filteret lenger, og sugeeffekten er akkurat 
som før.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne støvsugeren er utformet på en slik måte at all 
luften som suges inn, går gjennom det vaskbare 
HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut 
igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

Tri-active-munnstykke

Dette unike munnstykket er aerodynamisk utformet 
for maksimal rengjøringseffektivitet. Det har 
sidebørster som fjerner støv i hjørner og buer, og 
frontåpning for å få med seg store ting. Hvert tak gir 
umiddelbart et skinnende resultat.
FC9232/01

Spesifikasjoner
Utforming
• Farge(r): Pearl silver
• Modell: Alle gulv

Motor
• Maks. inngangsstrøm: 2000 W
• IEC-inngangsstrøm: 1800 W
• Maks. sugeeffekt: 400 W
• Luftstrøm: 37 l/s
• Vakuum: 33 kPa

Spesifikasjoner for støvsuger
• Elektronisk sugeregulering: Ja, på apparatet
• Utblåsningsfilter: Vaskbart HEPA 13-filter 

(FC8038)
• HEPA AirSeal
• Syklonisk filter: HEPA
• Støvkapasitet: 1,5 l
• Ledningslengde: 9 m
• Rekkevidde: 12 m
• Rør: Lakkert metall, teleskopisk
• Sammenkobling: Knapp
• Bærehåndtak: topp
• Parkerings-/oppbevaringsassistanse
• Hjul: Gummi
• Vekt: 7,5 kg
• Støynivå LC IEC: 78 dB

Tilbehør
• Tilbehør: Børste, fugemunnstykke og lite 

munnstykke
• Oppbevaring av tilbehør: Bro
• Munnstykke: Tri-active-munnstykke, mørk
•
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