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Fuld ydelse
Lavere energiforbrug

Den nye Philips PowerPro Active leverer en komplet rengøring takket være PowerCyclone 4-teknologi og

TriActive+-mundstykke, som er designet til effektiv fjernelse af støv. Støvbeholderen er nem at tømme, helt uden

støvskyer.

Bemærkelsesværdige rengøringsresultater

Energieffektivitetsklasse B

Ydeevne i A-klassen på hårde gulve

Nyt 3-i-1 TriActive+-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv

PowerCyclone 4 teknologi adskiller støv og luft med det samme

Ekstrem komfort

Avanceret støvbeholderdesign for nem tømning

Variabel styrkeindstilling

Nå ind i alle hjørner takket være ekstra langt ergonomisk greb

Luftrenser

EPA10-filtersystem med AirSeal, der giver sund luft



Poseløs støvsuger FC9521/09

Vigtigste nyheder

Energieffektivitetsklasse B

Denne støvsuger er konstrueret til at opnå fuld

ydeevne med en energieffektivitetsklasse B.

A-klasse på hårde gulve

Dette produkt opnår den højeste

rengøringsydeevne på hårde gulve. 100 % af

støvet samles op!

PowerCyclone 4-teknologi

PowerCyclone 4 teknologi maksimerer

luftstrøm og ydeevne ved at adskille støv og

luft med det samme. Den leverer

bemærkelsesværdige rengøringsresultater via

yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i

PowerCyclone takket være det lige og glatte

luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at

luften hurtigt sendes opad i det cykloniske

kammer, og støvet adskilles fra luften.

TriActive+-mundstykke

TriActive+-mundstykket udfører 3 rengøringstrin

på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv

med den specialdesignede sål for at fjerne

støv i dybden 2) Den suger større ting op med

den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv

og snavs op langs møbler og vægge med de to

sidebørster

Styrkekontrol

Den variable styrkeindstilling giver mulighed

for at vælge optimal sugestyrke for de

forskellige typer overflader, du støvsuger.

Støvbeholder, der er nem at tømme

Støvbeholderen er perfekt designet, så du kan

tømme støvet ud uden at skabe en støvsky.

Takket være den unikke form og den glatte

overflade samles støvet i den ene side af

beholderen og glider jævnt ned i

skraldespanden.

Ekstra langt ergonomisk greb

Dette ergonomisk formede greb er praktisk at

bruge. Dets lange design giver dig længere

rækkevidde, så du nemt kan nå ind til steder,

der ellers er vanskelige at nå.

EPA10-luftrensningssystem

EPA-10-filter og AirSeal opfanger det fineste

støv, før luften er blæst ud, så du får et støvfrit

miljø med ren og sund luft.
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Specifikationer

Performance

Energieffektivitetsklassificering: B

Årligt energiforbrug: 33,6 kW-timer

Tæpperengøringsklasse: D

Rengøringsklasse for hårde gulve: A

Støvemissionsklasse: C

Lydniveau: 78 dB

Indgangseffekt (IEC): 750 W

Luftstrøm (maks.): 27,8 l/s

Vakuum (maks.): 16,8 kPa

Design

Farve: Rød

Filtrering

Støvkapacitet: 1,7 L

Støvfilter: Mikrofilter

Motorfilter: Vaskbart EPA 10-filter

Brugervenlighed

Aktionsradius: 9 m

Ledningslængde: 6 m

Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Rørkobling: Konisk

Hjultype: Gummi

Bærehåndtag: Top og front

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: TriActive+-mundstykke

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Tilbehørsopbevaring: På rørclip

Ekstra mundstykke: Mundstykke til hårde

gulve

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 6 kg

Produktets mål (L x B x H): 473 × 304 ×

301 mm

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑03‑14

Version: 10.1.1

EAN: 08 71010 36904 81

www.philips.com

http://www.philips.com/

