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> 25% duurzaam kunststof
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FC9258

Iedere dag een groenere wereld
Bespaar 30% energie dankzij de zeer efficiënte HD-motor*

De nieuwe, superefficiënte HD-motor van deze stofzuiger zonder zak bespaart tot

wel 30% energie zonder iets af te doen aan de uitstekende zuigkracht.

Laag energieverbruik, krachtig resultaat

Nieuwe HD-motor van 1250 watt genereert max. 325 watt zuigkracht

Minder afval in het milieu

Tenminste 25% van het plastic is duurzaam plastic

Minder belastend voor uw rug en polsen

Unieke, PostureProtect-handgreep met ergonomische vorm

Zonder bukken te bedienen

Tiptoetsen in de handgreep

Continu optimale zuigkracht

Hygiënisch semiautomatisch filterreinigingssysteem



Stofzuiger zonder stofzak FC9258/01

Kenmerken Specificaties

Nieuwe HD-motor van 1250 Watt

De zeer efficiënte HD-motor (High Density)

van 1250 watt genereert maximaal 325 watt

zuigkracht, waardoor u 30% energie bespaart

zonder in te leveren op het

schoonmaakresultaat.

Gebruik van duurzame materialen

Tenminste 25% van het plastic wordt

geproduceerd van bio- of gerecycled materiaal.

Bioplastic is plastic dat van niet-eetbare

organische materialen is gemaakt in plaats van

schaarse middelen als olie.

PostureProtect-handgreep

De gepatenteerde PostureProtect-handgreep is

4x beter voor uw lichaamshouding: u hoeft niet

te buigen tijdens het stofzuigen; u kunt uw

pols in een comfortabele positie houden;

manoeuvreren is eenvoudig dankzij beide

handgrepen en u kunt de stofzuiger reguleren

met tiptoetsen.

Tiptoetsen

Met de toetsen in de handgreep kunt u de

stofzuiger eenvoudig bedienen, zonder te

buigen!

Filterreinigingssysteem

Het filter vrijmaken zonder stofcontact zodat u

altijd beschikt over optimale zuigkracht.

Ontwerp

Kleur: Grijs-beige en groen

Filtering

Stofinhoud: 2 L

Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA

13-filter

Filterreinigingssysteem: Handmatig

schudsysteem

Type filter: Gore-Tex HEPA 10

HEPA AirSeal

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

handgreep

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 38 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1250 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB

Zuigkracht (max): 325 W

Onderdruk (max.): 30 kPa

Duurzaamheid

Materiaal: 25% bio- of gerecycled kunststof

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid

Actieradius: 11 m

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Snoerlengte: 8,0 m

Buiskoppeling: Knop

Handgreep: PostureProtect-handgreep

Energiebeheer: Elektronisch, op de

handgreep

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

* Vergeleken met de Philips-stofzuiger van 2000 watt;

interne Philips-meting, 2009.
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