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Den högsta sugeffekten med PowerCyclone 8*
Allergy H13-filter som fångar upp >99,9 %** av fint damm

Philips påslösa dammsugare i 7000-serien har vår högsta sugeffekt någonsin.

Städa enkelt med PowerCyclone 8-teknik och ett TriActive+-munstycke med tre

optimerade rengöringsfunktioner i ett.

Överlägsna prestanda

Motor på 900 W för hög sugeffekt

99,9 % dammuppsugningsförmåga*** för bra rengöringsprestanda

PowerCyclone 8 ger högsta möjliga sugeffekt under längre tid

TriActive-munstycke för tre olika noggranna rengöringsfunktioner

Allergy H13-filtersystem som fångar upp >99,9 % av fint damm

Enkel rengöring

Inbyggda tillbehör: förvaras på ett praktiskt sätt, alltid till hands

Digital effektkontrollfunktion för att justera sugeffekten

Dammbehållare utformad för hygienisk tömning med en hand

Mjuk borste integrerad i handtaget, alltid klar att använda
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Funktioner

Högeffektiv motor på 900 W

Högeffektiv motor på 900 W med över 50 000

varv/min ger hög sugeffekt för en överlägsen

rengöring varje gång. Registrera dig på

Philips.com inom 3 månader efter köpet för en

5-årig motorgaranti.

99,9 % dammuppsugningsförmåga***

TriActive+-munstycke och kraftfull sugeffekt ser

till att du kan dammsuga upp 99,9 % av fint

damm***.

PowerCyclone 8-teknik

PowerCyclone 8-tekniken har en kraftfull,

virvlande funktion som maximerar luftflödet

och ger högsta möjliga sugeffekt. Mycket

snabbt luftflöde i den cylindriska behållaren

separerar effektivt damm från luften med >

185 km/h, vilket ger högre sugeffekt under

längre tid för ett perfekt resultat.

TriActive-munstycke

TriActive-munstycket använder tre

rengöringsfunktioner på en gång. Den

specialutformade undersidan tar bort damm

från mattor på djupet medan den större

öppningen framtill suger upp större föremål.

Luftkanaler och borstar på munstyckets båda

sidor suger upp damm och smuts längs väggar

och möbler.

Inbyggda tillbehör

De inbyggda tillbehören förvaras praktiskt i det

bakre facket så att de alltid är lätta att komma

åt när du behöver dem.

Digital effektkontroll

Den digitala effektkontrollfunktionen justerar

enkelt sugeffekten för olika rengöringsuppgifter,

från hårda golv till mjuka möbler, med bara en

knapptryckning.

Hygienisk kassering av damm

Dammbehållaren är enkel att tömma och

utformad för hygienisk tömning med en hand,

vilket minimerar dammoln.

IF DESIGN AWARD 2018

IF-prisbelönta produkter, projekt, koncept och

mer, utvalda av de främsta namnen inom

design.I 65 år, har iF DESIGN AWARD erkänts

som utmärkande för enastående designkvalitet.

iF-varumärket är känt över hela världen för

framstående designtjänster och iF DESIGN

AWARD är ett av de viktigaste designpriserna i

världen.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Prestanda

Luftflöde (max): 32,5 l/s

Ineffekt (max): 900 W

Ljudnivå: 67–75 dB

Munstycken och tillbehör

Tillbehörsförvaring: I enheten

Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet

munstycke, Inbyggd borste

Extra munstycke: Munstycke för hårda golv

Extra tillbehör: Filterbyte: FC8003/01

Design

Färg: Vackert röd

Filtrering

Dammkapacitet: 2 L

Utblåsfilter: Allergy H13-filter

Motorfilter: Tvättbart filter med lång livslängd

Filtreringsnivå: HEPA13-nivå****

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Strömförbrukning i standbyläge: < 0,5 W

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Användbarhet

Aktionsradie: 10 m

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Sladdlängd: 7 m

Effektkontroll: Elektronisk på apparaten

Rörkoppling: ActiveLock

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Hjultyp: Gummi

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 505 x 292 x

292 mm

Produktens vikt: 5,5 kg

* sugeffekt jämfört med de 10 bästsäljande avancerade

påslösa dammsugarna (> 150 €) i Tyskland H1 2019

* *Filtreringsprestandan har testats enligt DIN EN

60312/11/2008.

* **99,9 % dammuppsugningsförmåga på hårda golv

med sprickor (IEC62885-2).

* ***Filtreringsnivåer testas enligt EN60312-1-2017 och

motsvarar HEPA 13
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