Hefte før salg for Norge (2019, Mai 18)
Poseløs støvsuger
• PowerCyclone 5
• Allergy H13-filter*

FC9331/09

Kompakt, men kraftig
Med bedre støvoppsamling* og PowerCyclone 5
Philips PowerPro Compact samler opp mer støv* og filtrerer 99,9 % for å gi rene gulv og ren luft. Kraftig syklonisk funksjon og
avansert design forhindrer at støvet flyr, også når du tømmer støvsugeren.
Fordeler

Enestående rengjøringsresultater
• TriActive-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én
gang
• PowerCyclone 5-teknologi skiller ut støv fra luften

Rengjøring uten anstrengelse
• ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver
oppgave
• Store hjul for bedre manøvrering

• Tømmes enkelt med en hånd for å ha kontroll på støvet
• Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk

Clean Air-filtersystem
• Allergy H13-filtersystem fanger opp >99,9 % av de små
støvpartiklene

PowerPro Compact

Funksjoner
TriActive-munnstykke

Enkel og ryddig å tømme

TriActive-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1)
Det åpner teppet skånsomt med den spesialutformede strykesålen som fjerner
støv som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter med den større åpningen
foran. 3) Det samler opp støv og smuss nært inntil møbler og vegger med
luftkanalene på venstre og høyre side.

Støvbeholderen kan tas av med én hånd og har kontroll på støvet når den
tømmes, takket være den unike formen og den glatte overflaten.
Myk børste lett tilgjengelig

Kraftig syklonisk funksjon

En støvbørste er bygd inn i håndtaket slik at den alltid er klar til bruk på
møbler, flate overflater og møbelstoff.
Eksklusiv PowerCyclone 5-teknologi akselererer luften i det sykloniske
kammeret og skiller på denne måten støvet. Den kraftige virvlingen
maksimerer luftstrømmen og ytelsen for oppsiktsvekkende
rengjøringsresultater.

Allergy H13-filtersystem

Du kan umiddelbart justere den til hvilken som helst oppgave

Endre til: Det fullt forseglede filtreringssystemet fanger >99,9 % av de små
støvpartiklene – inkludert pollen, dyrehår og husstøvmidd – for allergikere og
alle andre som krever et høyere hygienenivå. Filtreringsnivå tilsvarer HEPA
13*.
ActiveLock-sammenkobling betyr at munnstykker og tilbehør enkelt klikkes på
plass på teleskoprøret under rengjøring.
Store hjul – bedre styring

De store hjulene gir jevn bevegelse når du rengjør.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Ytelse
Luftstrøm (maks.)
Inngangseffekt (IEC)
Inngangseffekt
(maks.)
Lydnivå
Vakuum (maks.)

27,8 l/s
750 W
900 W
76 dB
16,8 kPa

Brukervennlighet
Rekkevidde
Bærehåndtak
Ledningslengde

9m
Front
6m

Rørtype
Hjultype

Todelt teleskoprør i metall
Gummi

Utforming
Farge

Helsvart

Filtrering
Støvkapasitet
Utblåsningsfilter
Motorfilter
Filtreringsnivå

1,5 L
Allergy H13-filter
Vaskbart filter
HEPA13-nivå**
data kan endres
2019, Mai 18

PowerPro Compact

Munnstykker og tilbehør
Tilbehør som følger
med
Oppbevaring av
tilbehør
Ekstra munnstykke
Standardmunnstykke

Mål, emballasje
Fugemunnstykke
Integrert børste
På rørklips

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Munnstykke for harde gulv
TriActive-munnstykke

Bærekraft
Emballasje
Brukerhåndbok

> 90 % resirkulerte materialer
100 % resirkulert papir

Mål og vekt
Mål, produkt
(L x B x H)
Vekt, produkt
Emballasjens mål
(L x B x H)

CN
850811

Ytre eske

410 x 281 x 247 millimeter

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

4,5 kg
525 x 320 x 315 millimeter

Tilbehør
Filtererstatningssett

31,50 cm
32,00 cm
52,50 cm
6,10 kg
7,49 kg
08710103792925
1

52,50 cm
32,00 cm
31,50 cm
7,49 kg
08710103792925
1

FC8010/02

* Sammenlignet med PowerPro Compact FC9323/09
* ordet Allergy H13 er et kommersielt navn og skal ikke oversettes til lokale språk
* Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-2017 og tilsvarer HEPA 13
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