
Stofzuiger zonder
stofzak

PowerPro Active

 

1,7 l

 
FC9530/09

Krachtige prestaties met PowerCyclone 4
Snel en gemakkelijk te legen

De Philips PowerPro Active-stofzuiger zonder zak maakt perfect schoon dankzij de PowerCyclone-technologie

en het TriActive+-mondstuk, ontworpen om zoveel mogelijk op te zuigen. Het gemakkelijk te legen stofreservoir

voorkomt stofwolken.

Geweldig schoonmaakresultaat

TriActive+-mondstuk voor reiniging in 3 richtingen

PowerCyclone 4-technologie scheidt lucht en stof

Moeiteloos reinigen

Met de extra lange ergonomische handgreep hebt u meer bereik

ActiveLock-koppelingen zijn eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus

Eenvoudig met één hand te legen om opvliegend stof te beperken

Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik

Variabel instelbaar vermogen maakt aanpassing mogelijk aan elk oppervlak

Clean Air-filtersysteem

Ultra-Hygiene-filter vangt meer dan 99% van fijnstof op
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Kenmerken Specificaties

Reiniging in 3 richtingen

Het exclusieve TriActive+-mondstuk opent de

tapijtpool voorzichtig voor een grondigere

reiniging. Luchtkanalen aan de voorzijde

zuigen kruimels naar binnen en met de

borstels aan de zijkanten kunt u dicht langs de

randen van meubels en wanden stofzuigen.

Krachtige cyclonische actie

Exclusieve PowerCyclone 4-technologie

versnelt de lucht in de cyclonische kamer om

stof en lucht te scheiden. De krachtige,

wervelende actie maximaliseert de luchtstroom

en de prestaties voor opmerkelijke resultaten.

Extra groot bereik

Met de extra lange en ergonomische

handgreep kunt u verder reiken en gemakkelijk

bij moeilijk bereikbare plekjes komen.

Direct aanpasbaar aan elke taak

Met ActiveLock-koppelingen klikt u tijdens het

schoonmaken mondstukken en accessoires

eenvoudig op hun plaats op de telescoopbuis.

Eenvoudig en netjes te legen

De stofbak kunt u met één hand uitnemen,

terwijl het legen probleemloos gaat dankzij de

unieke vorm en het gladde oppervlak.

Zachte borstel binnen handbereik

In de handgreep is een stofborstel ingebouwd

die altijd gebruiksklaar is voor meubilair,

vlakke oppervlakken en stoffering.

Instelbare zuigkracht

Kies de juiste zuigkracht voor elke

reinigingsklus en elk oppervlak in uw huis.

Ultra-Hygiene-filter

Ontwikkeld om het fijnste stof op te vangen

voordat de lucht wordt uitgeblazen, om te

voldoen aan de behoeften van mensen die

een hygiënischere omgeving nodig hebben.

Performance

Luchtsnelheid (max.): 27,8 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 750 W

Geluidsniveau: 78 dB

Onderdruk (max.): 16,8 kPa

Bruikbaarheid

Actieradius: 9 m

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Snoerlengte: 6 m

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Buiskoppeling: ActiveLock

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Ontwerp

Kleur: Magisch paars

Filtering

Stofinhoud: 1,7 l

Uitblaasfilter: Microfilter

Motorfilter: Ultra-Hygiene

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Geïntegreerde borstel

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

slanghouder

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 473 x 304

x 301 millimeter

Productgewicht: 6 kg
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