
Poseløs støvsuger

ErgoFit

 
1250 W (EnergyCare)

PostureProtect-håndgreb

> 25 % bæredygtigt plast

Fjernbetjening

 

FC9258

Grønnere hverdag
Spar 30 % af energien med den højeffektive HD-motor*

Den nye og meget effektive HD-motor i denne poseløse støvsuger bruger op til 30

% mindre energi, samtidig med at sugestyrken er i top.

Lavt strømforbrug, resultater med stor effekt

Den nye 1250 W HD-motor genererer maks. 325 W sugestyrke

Mindre affald i miljøet

Mindst 25 % af plastmaterialerne er bæredygtige

Modvirker belastning af ryg og håndled

Unikt ergonomisk udformet PostureProtect-håndgreb

Skift indstillinger uden at bukke dig

Fingerbetjente knapper i håndgrebet

Bibehold den optimale sugestyrke uden besvær

Hygiejnisk, halvautomatisk filterrensningssystem



Poseløs støvsuger FC9258/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ny 1250 W HD-motor

Den meget effektive 1250 W HD-motor (High

Density) genererer en sugestyrke på maks. 325

W, hvilket betyder, at du bruger 30 % mindre

energi uden at gå på kompromis med

rengøringsresultatet.

Brug af bæredygtige materialer

Mindst 25 % af plastmaterialerne er fremstillet

af biologisk baseret eller genbrugt materiale.

Biologisk baseret betyder, at plastmaterialerne

er fremstillet af ikke-spiseligt organisk

materiale i stedet for begrænsede ressourcer

som olie.

PostureProtect-håndgreb

Det patenterede PostureProtect-håndgreb giver

dig en bedre kropsholdning på 4 måder: Du

behøver ikke at bukke dig under rengøring; det

hjælper med at holde dit håndled i en

behagelig position; begge håndgreb gør det

nemt at manøvrere, og du kan fingerbetjene

støvsugeren med knapperne i håndgrebet.

Fingerbetjente knapper

Med knapperne i håndgrebet kan du nemt

styre din støvsuger - uden at bukke dig!

Filterrensningssystem

Nem vedligeholdelse af den optimale

sugestyrke ved at tage filteret ud og rense det,

uden kontakt med støvet.

Design

Farve: Greige og grøn

Filtrering

Støvkapacitet: 2 L

Støvfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-

filter

Filterrengøringssystem: Manuelt

ranglesystem

Filtertype: Gore-Tex HEPA 10

HEPA AirSeal

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Standardmundstykke: TriActive-mundstykke

Performance

Luftstrøm (maks.): 38 l/s

Indgangseffekt (IEC): 1250 W

Støjniveau (Lc IEC): 78 dB

Sugeeffekt (maks.): 325 W

Vakuum (maks.): 30 kPa

Bæredygtighed

Materiale: 25 % af biologisk baseret og

genbrugt plastic

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Brugervenlighed

Aktionsradius: 11 m

Bærehåndtag: Top og front

Ledningslængde: 8 m

Rørkobling: Knap

Håndtag: PostureProtect-håndgreb

Styrkekontrol: Elektronisk på håndtag

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Hjultype: Gummi

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.

* Sammenlignet med 2000 W Philips støvsuger; Philips'

interne målinger, 2009.
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