
Støvsuger med pose

SilentStar

 
2000 W

SilentSeal-munnstykke

Vaskbart HEPA 13-filter

 
FC9310/01

Svært kraftig, overraskende stille
Hard mot støv, skånsom mot ørene

Gled deg over en avslappet hjemmetilværelse uten forstyrrelser med Philips

SilentStar-støvsugeren. Det unike SilentSeal-munnstykket på denne støvsugeren

betyr at du får effektiv rengjøring med lite støy.

Uovertruffen rengjøring

Motor på 2000 watt gir maks. 450 watt sugeeffekt

Lite støy og maksimal sugeeffekt med SilentSeal-munnstykke

Optimal ytelse og lavt støynivå takket være SilentSeal-munnstykket

Støyreduksjon til et så lavt nivå som 73 dB takket være aerodynamisk luftkanal

Svært effektivt anti-allergisystem

HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Enkel å bruke i hele huset

To komfortable bærehåndtak for ekstra brukskomfort



Støvsuger med pose FC9310/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Motor på 2000 watt

Den kraftige motoren på 2000 watt genererer

sugeeffekt på maks. 450 watt for førsteklasses

rengjøringsresultater

SilentSeal-munnstykke

SilentSeal-munnstykket bidrar til optimal

ytelse både når det gjelder lavt støynivå og

oppsamling av støv og lo. Tetningen er optimal

for en effektiv luftstrøm, noe som gir den beste

rengjøringen – produsert av WesselWerk.

Aerodynamisk luftkanal

Luftkanalen er finjustert for å sørge for at luften

glir jevnt ut og støyen minimeres. I tillegg

sørger det spesialutviklede motoropphenget for

at vibreringen reduseres.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne Philips-støvsugeren er utformet på en

slik måte at all luften som suges inn, går

gjennom det vaskbare HEPA 13-filteret

(99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det

er ikke mulig å slippe unna.

Komfortable bærehåndtak

Denne støvsugeren har ikke ett, men to

bærehåndtak. Når den står på hjulene, finnes

det et håndtak på toppen som gjør at du enkelt

kan flytte støvsugeren rundt hver minste

hindring. Med det andre håndtaket på forsiden

av apparatet kan du enkelt bære den med deg i

oppreist stilling.

Utforming

Farge: Helsvart

Filtrering

Støvposetype: s-bag

Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-

filter som kan vaskes

Støvkapasitet: 3,5 L

HEPA Air Seal

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Børste,

Fugemunnstykke, Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På håndtak

Standardmunnstykke: SilentSeal-munnstykke

for lavt støynivå

Ytelse

Luftstrøm (maks.): 50 l/s

Inngangseffekt (IEC): 1 800 W

Inngangseffekt (maks.): 2000 W

Støynivå (Lc IEC): 73 dB

Sugeeffekt (maks): 450 W

Vakuum (maks.): 34 kPa

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Brukervennlighet

Bærehåndtak: Topp og front

Clean Comfort-kassett

Rørkobling: Enkel frakobling

Indikator for full støvbeholder

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Gummi

Rekkevidde: 11 m

Ledningslengde: 8 m

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

500 x 290 x 250 millimeter

Vekt, produkt: 6,8 kg
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