
 

Poseløs støvsuger

PowerPro Expert

 
Energieffektivitet i klasse A

ErgoGrip-fjernkontroll

 

FC9725/09

40 % mer støvoppsamling* for bedre rengjøring
Utviklet for å fjerne støv på en enkel måte

Den poseløse støvsugeren PowerPro Expert fra Philips tar rengjøring til et helt nytt nivå. PowerCyclone 6 og

TriActiveMax-munnstykket bidrar til et enestående rengjøringsresultat på alle gulv. Beholderen er

spesialdesignet slik at den er veldig enkel å tømme.

Enestående ytelse

Energieffektivitet i klasse A

Ytelse i A-klasse på harde gulv

PowerCyclone 6 har enestående evne til å skille støv fra luft

Nye 3-i-1 TriActiveMax-munnstykket maksimerer oppsamling av støv

Munnstykke for optimal rengjøring av alle harde gulv

Enkel fjerning av støv

Den avanserte designen til støvbeholderen gir enkel tømming

Rengjøring uten anstrengelse

Vaskbart filter med lang levetid

ErgoGrip-fjernkontroll for bruk uten å måtte bøye seg

Lett design for enkel bruk

Integrert anti-allergisystem

HEPA13 med HEPA AirSeal holder på mer enn 99 % av støv
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Høydepunkter

Energieffektivitet i klasse A

Denne støvsugeren er konstruert for å oppnå

full ytelse med en energieffektivitet i klasse A.

A-klasse på harde gulv

Dette produktet er i den beste

rengjøringsytelsesklassen for harde gulv. Alt

støvet plukkes opp.

PowerCyclone 6

Den aerodynamiske designen til

PowerCyclone 6 minsker luftmotstanden og gir

enestående rengjøring i tre effektive trinn:

1) Luften går raskt inn i PowerCyclone takket

være et rett og jevnt luftinntak. 2) Den buede

luftpassasjen akselererer luften raskt oppover i

det sykloniske kammeret. 3) På toppen av

syklonen skiller bladene effektivt støvet fra

luften.

TriActiveMax-munnstykke

TriActiveMax-munnstykket med 3-i-1

rengjøring ligger tett mot gulvet for å få

maksimalt oppsamling av støv. 1) Det åpner

enkelt teppet med den spesialutformede sålen

for å fjerne støv dypt nede. 2) Det suger opp

store ting med en større åpning foran 3) Det

feier opp støv og smuss tett inntil møbler og

vegger med sine to sidebørster.

Støvbeholder som er enkel å tømme

Støvbeholderen er perfekt utformet for enkelt å

kunne tømme støvet. Takket være den unike

formen og den jevne overflaten samles støvet

på én side av beholderen og flytter seg enkelt

til støvdunken.

Vaskbart filter med lang levetid

Skumfilteret kan enkelt vaskes under springen

for å få lang levetid.

ErgoGrip-fjernkontroll

ErgoGrip-fjernkontrollen gjør det enkelt å styre

munnstykket på trange områder. Integrert

fjernkontroll gjør det enkelt å øke og redusere

styrken eller slå av støvsugeren.

Lett design

Lett design på bare 5,5 kg gjør den enkel å

bruke

Munnstykke for harde gulv

Munnstykket for harde gulv sørger for optimal

rengjøring av alle harde gulv, spesielt på

parkett og flislagte gulv. 1) De spesielle, myke

børstehårene beskytter gulvet mot riper. 2)

Mønsteret på den myke busten sørger for

optimal støvsamling på alle harde gulv. 3)

Munnstykket er lett og utstyrt med hjul for god

manøvrering på alle gulv.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Klasse for energieffektivitet: A

Klasse for tepperengjøring: D

Klasse for rengjøring av harde gulv: A

Klasse for støvutslipp: B

Lydnivå: 76 dB

Luftstrøm (maks.): 26 l/s

Vakuum (maks.): 17 kPa

Årlig energiforbruk: 27,9 kWh

Inngangseffekt (IEC): 650 W

Brukervennlighet

Effektkontroll: Fjernkontroll

Bærehåndtak: Topp og front

Rørkobling: SmartLock

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Gummi

Rekkevidde: 10 m

Ledningslengde: 7 m

Utforming

Farge: Blå

Filtrering

Utblåsningsfilter: HEPA13-filter

Motorfilter: Vaskbart filter med lang levetid

Støvkapasitet: 2 L

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, 2-

i-1 børste / lite munnstykke

Standardmunnstykke: TriActiveMax-

munnstykke

Ekstra munnstykke: Munnstykke for harde gulv

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

650 x 330 x 310 millimeter

Mål, produkt (L x B x H):

505 x 292 x 292 millimeter

Vekt, produkt: 5,5 kg

* Støvoppsamlingsresultater sammenlignet med de

mestselgende poseløse støvsugerne i Europa,

gjennomsnittlig testet av et eksternt institutt for testing

i henhold til DIN EN 60312/11/2008 på tepper, feb./apr.
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