
Poseløs støvsuger

PowerPro Active

 
Energieffektivitet i klasse B

PowerCyclone 4-teknologi

TriActive+-munnstykke

 
FC9521/09

Komplett ytelse
Mindre energiforbruk

Nye PowerPro Active fra Philips rengjør så det suser takket være PowerCyclone 4-teknologien og TriActive+-

munnstykket, som er utviklet for bedre støvfjerning. Støvbeholderen er enkel å tømme uten at støvet sprer seg

som en sky i luften.

Enestående rengjøringsresultater

Energieffektivitet i klasse B

Ytelse i A-klasse på harde gulv

Det nye 3-i-1 TriActive+-munnstykket fanger opp grovt og fint støv

PowerCyclone 4-teknologi skiller støv og luft i én omgang

Utrolig enkelt

Den avanserte støvbeholderdesignen gir enkel tømming

Variable effektinnstillinger

Kom til i alle hjørner takket være det ekstra lange ergonomiske håndtaket

Clean Air-filtersystem

EPA10-filtersystem med AirSeal for frisk luft
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Høydepunkter

Energieffektivitet i klasse B

Denne støvsugeren er konstruert for å oppnå

full ytelse med en energieffektivitet i klasse B.

A-klasse på harde gulv

Dette produktet er i den beste

rengjøringsytelsesklassen for harde gulv. Alt

støvet plukkes opp.

PowerCyclone 4-teknologi

PowerCyclone 4-teknologien maksimerer

luftstrømmen og ytelsen ved å skille smuss fra

luften i én omgang. Det gir forbløffende gode

rengjøringsresultater ved hjelp av svært

effektive trinn: 1) Luften går raskt inn i

PowerCyclone takket være et rett og jevnt

luftinntak. 2) De buede luftpassasjene

akselererer luften raskt oppover i det sykloniske

kammeret og skiller på denne måten støvet fra

luften.

TriActive+-munnstykke

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 fanger

opp støv og smuss inntil møbler og vegger med

de to sidebørstene.

Effektkontroll

Variable effektinnstillinger gir deg mulighet til

å velge den optimale sugeeffekten for de ulike

overflatene du støvsuger.

Støvbeholder som er enkel å tømme

Støvbeholderen er perfekt designet for å fjerne

støv uten å skape en støvsky. På grunn av den

unike formen og glatte overflaten samles støvet

på en side av beholderen og glir jevnt inn

støvbeholderen.

Ekstra langt ergonomisk håndtak

Dette ergonomisk utformede håndtaket er

praktisk å bruke. Den ekstra lange utformingen

gjør at du når lenger, slik at du kan rengjøre på

steder der det er vanskelig å komme til.

EPA10 Clean Air-system

EPA10-filteret og AirSeal fanger det fineste

støvet før luften blåses ut for å få støvfrie

omgivelser og sunn og frisk luft.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Klasse for energieffektivitet: B

Årlig energiforbruk: 33,6 kWh

Klasse for tepperengjøring: D

Klasse for rengjøring av harde gulv: A

Klasse for støvutslipp: C

Lydnivå: 78 dB

Inngangseffekt (IEC): 750 W

Luftstrøm (maks.): 27,8 l/s

Vakuum (maks.): 16,8 kPa

Utforming

Farge: Full rød

Filtrering

Støvkapasitet: 1,7 l

Utblåsningsfilter: Mikrofilter

Motorfilter: Vaskbart EPA 10-filter

Brukervennlighet

Rekkevidde: 9 m

Ledningslengde: 6 m

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Rørkobling: Konisk

Hjultype: Gummi

Bærehåndtak: Topp og front

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: TriActive+-munnstykke

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På rørklips

Ekstra munnstykke: Munnstykke for harde gulv

Mål og vekt

Vekt, produkt: 6 kg

Mål, produkt (L x B x H):

473 x 304 x 301 millimeter

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir
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