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900 W

PowerCyclone 8

Allergy H13-filter

Indbygget tilbehør

 

FC9729/09

Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
Allergy H13-filtersystemet opsamler > 99,9 %** af det fine støv

Den poseløse støvsuger i 7000-serien fra Philips har vores højeste sugestyrke

nogensinde. Gør nemt og grundigt rent med PowerCyclone 8-teknologi og

TriActive-mundstykke, der kombinerer 3 optimerede rengøringsopgaver i én.

Overlegen ydeevne

900W motor betyder bedre sugestyrke

99,9 % støvopsamling*** betyder førsteklasses rengøring

PowerCyclone 8 giver høj sugestyrke i længere tid

TriActive-mundstykke til grundig 3-vejs rengøring

Allergy H13-filtersystemet opsamler mere end 99,9 % af det fine støv

Rengøring i ro og mag

Indbygget tilbehør: Nem opbevaring, altid lige ved hånden

Digital effektstyringsfunktion til justering af sugestyrke

Støvbeholder designet til hygiejnisk tømning med én hånd

Blød børste integreret i håndtaget, altid klar til brug



Poseløs støvsuger FC9729/09

Vigtigste nyheder

Meget effektiv motor på 900 W

Højtydende 900 W motor med over 50.000

o/min. genererer høj sugestyrke til grundig

rengøring hver gang. Tilmeld dig på

Philips.com inden for 3 måneder efter købet for

at få 5 års motorgaranti.

99,9 % støvopsamling***

TriActive+-mundstykke og ekstrem sugestyrke

sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine

støvpartikler***.

PowerCyclone 8-teknologi

PowerCyclone 8-teknologien har en kraftfuld,

hvirvlende effekt for at maksimere luftstrømmen

og muliggøre den højeste sugestyrke.

Superaccelereret luftstrøm i det cylindriske

kammer fjerner effektivt støv fra luften ved >

185 km/t, hvilket sikrer stærkere sugestyrke i

længere tid og giver perfekte

rengøringsresultater.

TriActive-mundstykke

TriActive-mundstykket bruger 3

rengøringsfunktioner på én gang. Den

specialdesignede bundplade fjerner støv, der

ligger dybt gemt i tæpper, og den store

frontåbning suger større ting op. Luftkanaler og

børster på begge sider af mundstykket

opsamler støv og snavs langs vægge eller

møbler.

Indbygget tilbehør

Indbygget tilbehør opbevares praktisk i det

bageste rum, så det altid er nemt at få adgang

til, når du har brug for det.

Digital effektstyring

Den digitale effektstyringsfunktion justerer

nemt sugestyrken til forskellige

rengøringsopgaver, fra hårde gulve til bløde

møbler, med et tryk på en knap.

Hygiejnisk bortskaffelse af støv

Støvbeholderen, der er nem at tømme, er

udviklet til hygiejnisk bortskaffelse med én

hånd for at minimere støvskyer.

IF DESIGN AWARD 2018

iF-prisbelønnede produkter og projekter,

koncepter og mere, der udvælges blandt de

største navne inden for design.I 65 år har IF

DESIGN AWARD været anerkendt som et

kvalitetsstempel for uovertruffen design. IF-

mærket er kendt verden over for enestående

design, og IF DESIGN AWARD er en af de

vigtigste designpriser i verden.

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

Luftstrøm (maks.): 32,5 l/s

Indgangseffekt (maks.): 900 W

Lydniveau: 67 - 75 dB

Mundstykke og tilbehør

Tilbehørsopbevaring: Integreret

Standardmundstykke: TriActive-mundstykke

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke, Integreret børste

Ekstra mundstykke: Mundstykke til hårde

gulve

Ekstra tilbehør: Filtererstatning: FC8003/01

Design

Farve: Højrød

Filtrering

Støvkapacitet: 2 L

Støvfilter: Allergy H13-filter

Motorfilter: Vaskbart filter med lang levetid

Filtreringsniveau: HEPA13-niveau****

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Strømforbrug i standby: < 0,5 W

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Brugervenlighed

Aktionsradius: 10 m

Bærehåndtag: Top og front

Ledningslængde: 7 m

Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Rørkobling: ActiveLock

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Hjultype: Gummi

Vægt og dimensioner

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

292 mm

Produktets vægt: 5,5 kg

* sugestyrke sammenlignet med de 10 mest solgte

poseløse high-end-støvsugere (> 150 €) i Tyskland H1

2019

* *Filtreringsevnen er testet iht. DIN EN 60312/11/2008.

* **99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker

(IEC62885-2).

* ***Filtreringsniveauer er testet i henhold til EN60312-1-

2017 og svarer til HEPA 13.
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