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En grønnere hverdag
Spar 30 % strøm med den svært effektive HD-motoren*

Den nye, svært effektive HD-motoren i denne poseløse støvsugeren bruker opptil

30 % mindre energi, samtidig som den opprettholder førsteklasses sugeeffekt.

Lavt strømforbruk, kraftige resultater

Ny HD-motor på 1250 watt genererer maks. 325 watt sugeeffekt

Mindre avfall for miljøet

Minst 25 % av plasten er bærekraftig

Kan forhindre belastning på rygg og håndledd

Unikt ergonomisk utformet PostureProtect-håndtak

Endre kontroller uten å bøye deg ned

Fingerkontroller på håndtaket

Enkelt å opprettholde optimal sugeeffekt

Hygienisk halv-automatisk filterrengjøringssystem



Poseløs støvsuger FC9258/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Ny HD-motor på 1250 watt

Svært effektiv motor på 1250 watt HD (High

Density) genererer maks. sugeeffekt på

325 watt, noe som betyr at du bruker 30 %

mindre energi uten at det går ut over

rengjøringen.

Bruk av bærekraftige materialer

Minst 25 % av plasten lages av biobasert eller

resirkulert materiale. Med biobasert menes at

plasten er laget av ikke-spiselige organiske

materialer, istedenfor begrensede ressurser

som olje.

PostureProtect-håndtak

Det patenterte PostureProtect-håndtaket gir

deg en fire ganger bedre kroppsholdning: Den

hjelper med å forhindre bøying mens du gjør

rent, og den gir støtte ved å holde håndleddet i

en komfortabel stilling. Begge håndtakene gjør

det enkelt å manøvrere, og du kan regulere

støvsugeren med fingerkontrollene.

Fingerkontroller

Via knappene på håndtaket kan du enkelt

bruke støvsugeren – uten å bøye deg!

Filterrengjøringssystem

Du kan uten anstrengelse opprettholde optimal

sugeeffekt ved å rense filteret uten å komme i

kontakt med støvet.

Utforming

Farge: Beige og grønn

Filtrering

Støvkapasitet: 2 l

Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-

filter som kan vaskes

Filterrengjøringssystem: Manuelt ristesystem

Filtertype: Gore-Tex HEPA 10

HEPA AirSeal

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør: Fugemunnstykke, Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På håndtak

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Ytelse

Luftstrøm (maks.): 38 l/s

Inngangseffekt (IEC): 1250 W

Støynivå (Lc IEC): 78 dB

Sugeeffekt (maks): 325 W

Vakuum (maks.): 30 kPa

Bærekraftighet

Materiale: 25 % av biobasert og resirkulert

plast

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Brukervennlighet

Rekkevidde: 11 m

Bærehåndtak: Topp og front

Ledningslengde: 8 m

Rørkobling: Knapp

Håndtak: PostureProtect-håndtak

Effektkontroll: Elektronisk på håndtak

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Gummi

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering

og kassering og livstidspålitelighet.

* Sammenlignet med Philips' støvsuger på 2000 watt,

Philips' interne måling, 2009.
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