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40 % mere opsamling af støv* giver en bedre

rengøring

Designet til nem bortskaffelse af støv

Philips PowerPro Expert-støvsugeren uden pose løfter rengøring op på et højere

niveau. PowerCyclone 6 og TriActiveMax-mundstykket sikrer ekstraordinære

rengøringsresultater på alle gulve. Den specialudviklede beholder gør tømning

problemfrit.

Enestående ydeevne

PowerCyclone 6 sikrer enestående adskillelse af støv og luft

Nyt 3-i-1 TriActiveMax-mundstykke optimerer støvopsamling

Ydeevne i A-klassen på hårde gulve

Nem bortskaffelse af støv

Avanceret støvbeholderdesign sikrer nem tømning

Rengøring i ro og mag

Vaskbart filter med lang levetid

Letvægtsdesignet giver optimal manøvredygtighed

Luftrenser

EPA10-filtersystem med AirSeal, der giver sund luft



Poseløs støvsuger FC9721/09

Vigtigste nyheder

A-klasse på hårde gulve

Dette produkt opnår den højeste

rengøringsydeevne på hårde gulve. 100 % af

støvet samles op!

PowerCyclone 6

Det aerodynamiske design af PowerCyclone 6

minimerer luftmodstanden og sikrer en

enestående ydeevne via 3 ekstremt effektive

trin: 1) Luften trænger hurtigt ind i

PowerCyclone takket være det lige og glatte

luftindtag. 2) Den buede luftpassage

accelererer hurtigt luften opad i

cyklonkammeret. 3) I den øverste del af

cyklonen adskiller udsugningslamellerne

effektivt støvet fra luften.

TriActiveMax-mundstykke

TriActiveMax-mundstykke med 3-i-1

rengøringsfunktion holder sig helt tæt på gulvet

for at maksimere støvopsamlingen. 1) Den

åbner forsigtigt tæppet med den specielt

designede underside for at fjerne støv i

dybden. 2) Den opsuger større emner med den

store åbning på forsiden 3) Den opsamler støv

og snavs langs møbler og vægge med de to

sidebørster.

Støvbeholder, der er nem at tømme

Støvbeholderen er perfekt designet til at fjerne

støv uden besvær. Takket være dens unikke

form og glatte overflade opsamles støvet i den

ene side af beholderen og glider stille og roligt

ind i støvopsamleren.

Vaskbart filter med lang levetid

Skumfilteret vaskes nemt under rindende vand

og giver optimal ydeevne i hele dets levetid.

Letvægtskonstruktion

Med et letvægtsdesign på kun 5,5 kg sikres

fantastisk manøvredygtighed.

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.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Performance

Årligt energiforbrug: 27,9 kW-timer

Lydniveau: 76 dB

Luftstrøm (maks.): 26 l/s

Vakuum (maks.): 17 kPa

Indgangseffekt (IEC): 650 W

Brugervenlighed

Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Rørkobling: SmartLock

Hjultype: Gummi

Bærehåndtag: Top og front

Aktionsradius: 10 m

Ledningslængde: 7 m

Design

Farve: Funklende blå

Filtrering

Støvfilter: EPA 10-filter

Motorfilter: Vaskbart filter med lang levetid

Støvkapacitet: 2 L

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: TriActiveMax-

mundstykke

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, 2-i-1

børste/lille mundstykke

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 5,5 kg

Produktets mål (L x B x H): 505 x 292 x

292 mm

Emballagens mål (L x B x H): 650 x 330 x

310 mm

* Støvopsamlingsresultater sammenlignet med den mest

solgte poseløse støvsuger i Europa, testet i gennemsnit

af et eksternt testinstitut i overensstemmelse med DIN

EN 60312/11/2008 på tæppe, februar/april 2014

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑05‑23

Version: 16.2.1

EAN: 08 71010 36925 39

www.philips.com

http://www.philips.com/

