
 

 

Philips SilentStar
Støvsuger med pose og 
SilentStar-mundstykke

1250 W
Animal

FC9306/02
Den kraftfulde stilhed

Hård mod støv, blid mod dine ører
Nyd et afslappende, uforstyrret liv med Philips SilentSeal. Med det unikke SilentStar-
mundstykke leverer denne støvsuger kraftfuld rengøring med minimal støj.

Minimal støj, maksimal sugeevne
• Optimal ydelse og lave støjniveauer takket være SilentSeal-mundstykket
• Den aerodynamiske luftkanal reducerer støjen til et stille niveau på 70 dB

Lavt strømforbrug, resultater med stor effekt
• 1250 Watt HD-motor, som giver 2000 W ydeevne*

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

Suveræne resultater på tæpper og møbler
• Turbo-børstemundstykket fjerner 25 % mere hår og støv

Nem at bruge overalt i huset
• To praktiske bærehåndtag, der gør det nemt at bære støvsugeren



 SilentSeal-mundstykke
SilentSeal-mundstykket bidrager til optimal ydelse, 
både når det drejer sig om lav støj og opsamling af 
støv og fnug. Den er optimalt forseglet for at sikre 
effektiv luftstrøm, hvilket giver den bedste rengøring 
– fremstillet af WesselWerk.

Aerodynamisk luftkanal
Luftkanalen er blevet finjusteret for at sikre, at luften 
glider ubesværet ud, så støjen minimeres. Samtidig 
reducerer en særlig motoraffjedring vibrationer.

Ny 1250 W HD-motor

Den meget effektive 1250 W HD-motor (High 
Density) genererer en sugestyrke på maks. 400 W, 
hvilket betyder, at du bruger 30 % mindre energi 
med det samme rengøringsresultat som en 2000 W-
enhed.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der 
suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter 

(99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet 
slipper udenom.

Turbo-børstemundstykke

Turbo-børstemundstykket muliggør grundig 
rengøring af tæpper og hurtig fjernelse af hår og fnug. 
Den roterende børste fjerner aktivt små 
støvpartikler og hår, hvilket giver en 25 % bedre 
rengøring af tæpper. Mundstykkets hjul forhindrer 
skader, hvis du bruger støvsugeren på hårde gulve.

Komfortable bærehåndtag

Denne støvsuger har ikke bare ét, men to 
bærehåndtag. Når den kører på hjulene, er der et 
håndtag foroven, der gør det nemt at flytte 
støvsugeren uden at bøje sig for meget. Det andet 
håndtag på forsiden af apparatet gør dig i stand til at 
løfte det på en behagelig måde i opretstående 
position.
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Specifikationer
Design
• Farve: Hvid

Filtrering
• Støvposens type: s-bag
• Udstødningsfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 

13-filter
• HEPA AirSeal
• Støvkapacitet: 3,5 l

Mundstykke og tilbehør
• Tilbehør: Børste, Sprækkemundstykke, Lille 

mundstykke
• Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
• Ekstra mundstykke: Turbo-børste
• Standardmundstykke: SilentSeal-mundstykke med 

lave støjniveauer

Ydeevne
• Luftstrøm (maks.): 42 l/s
• Indgangseffekt (IEC): 1250 W
• Indgangseffekt (maks.): 1250 W
• Støjniveau (Lc IEC): 70 dB
• Sugeeffekt (maks.): 400 W
• Vakuum (maks.): 32 kPa

Bæredygtighed
• Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Brugervenlighed
• Bærehåndtag: Top og front
• Clean Comfort-kassette
• Rørkobling: Nem frigøring
• Indikator for fuld støvpose
• Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
• Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal
• Hjultype: Gummi
• Aktionsradius: 11 m
• Ledningslængde: 8 m

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (L x B x H): 500 x 290 x 250 mm
• Produktets vægt: 6,8 kg
•

* Philips' interne målinger; 2010.
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