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Maximal komfort, minimal ansträngning
Få en bättre arbetsställning och böj dig upp till 70 % mindre

Njut av en bättre arbetsställning! Det är bekvämare då du inte behöver böja dig

lika mycket när du städar med den här dammsugaren från Philips

Hjälper mot överansträngning i rygg och vrister

Unikt ergonomiskt utformat PostureProtect-handtag

Ändra inställningar utan att böja dig ned

Lättåtkomliga kontroller i handtaget

Enkel manövrering

Roterande slanganslutning för enklare manövrering

Enastående sugeffekt

2 000 W motor som ger max. 375 W sugeffekt

Optimal rengöringskraft varje gång

Hygieniskt semi-automatiskt filterrengöringssystem



Dammsugare utan påse FC9256/01

Funktioner Specifikationer

PostureProtect-handtag

Det patenterade PostureProtect-handtaget ger

dig fyra gånger bättre arbetsställning och gör

att du inte behöver böja dig lika ofta när du

städar. Du kan hålla vristerna i en bekväm

ställning, båda handtagen underlättar

manövrering och du kan reglera dammsugaren

med lättåtkomliga kontroller.

Lättåtkomliga kontroller

Med hjälp av knapparna i handtaget kan du

enkelt styra dammsugaren – utan att behöva

böja dig!

Roterande slanganslutning

Slangen har en roterande anslutning mellan

slang och ger därför enklare manövrering och

ger mindre påfrestning på vristerna.

Enastående städkraft

Mycket effektiv 2 000 W motor ger en sugeffekt

på maximalt 375 W.

Filterrengöringssystem

Bevara enkelt maximal sugkraft genom att

rensa filtret utan att röra vid dammet.

Ovanligt tyst

Ljudnivån för den här produkten är mycket låg

inom sin kategori.

Design

Färg: Icy vit

Material: Luxe

Filtrering

Dammkapacitet: 1,5 L

Utblåsfilter: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-

filter

Filterrengöringssystem: Manuellt skaksystem

Filtertyp: Gore-Tex HEPA 10

HEPA AirSeal

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet

munstycke

Tillbehörsförvaring: På handtaget

Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Prestanda

Luftflöde (max): 37 l/s

Ineffekt (IEC): 1 800 W

Ineffekt (max): 2 000 W

Ljudnivå (Lc IEC): 76 dB

Sugeffekt (max): 375 W

Uppsugningskraft (max): 33 kPa

Användbarhet

Aktionsradie: 11 m

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Sladdlängd: 8 m

Rörkoppling: Knapp

Handtag: PostureProtect-handtag

Effektkontroll: Elektronisk på handtaget

Rörtyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar

Hjultyp: Gummi

Vikt och mått

Produktens vikt: 7,5 kg
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