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Den høyeste sugeeffekten med PowerCyclone 8*
AllergyLock fanger opp > 99,9 %** av de fine støvpartiklene

Philips Bagless Vacuum 7000-serien har den høyeste sugeevnen noensinne. Gjør

storrengjøringen enkel med PowerCyclone 8-teknologien og TriActive+-

munnstykket med tre optimale rengjøringsfunksjoner i ett.

Overlegen ytelse

Motor på 900W for høy sugeeffekt

99,9 % støvoppsamling*** gir deg høy rengjøringsytelse

PowerCyclone 8 gir deg den beste sugeeffekten lenger

Allergilåsen fanger støv på innsiden for et høyt hygienenivå

TriActive-+-munnstykket gir høy ytelse på alle gulv

Munnstykket for rengjøring av tepper glir lett for en dyp tepperengjøring.

Allergy H13-filtersystem fanger opp >99,9 % av de små støvpartiklene

Rengjøring uten anstrengelse

Medfølgende tilbehør: praktisk oppbevart og alltid tilgjengelige

Funksjon for digital effektkontroll som justerer sugeeffekt

Støvbeholder utformet for hygienisk tømming med én hånd

Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk



Poseløs støvsuger FC9742/09

Høydepunkter

Svært effektiv 900 W motor

Svært effektiv motor på 900 W med over

50 000 o/min genererer høy sugeeffekt for en

førsteklasses rengjøring hver gang. Registrer

deg på Philips.com innen 3 måneder etter kjøp

for en 5-års motorgaranti.

99,9 % støvoppsamling***

TriActive+-munnstykke og ekstrem sugeeffekt

sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv***.

PowerCyclone 8-teknologi

PowerCyclone 8-teknologien har en kraftig,

virvlende virkning for å maksimere

luftstrømmen og gi den høyeste sugeeffekten.

Superakselerert luftstrøm i det sylinderformede

kammeret skiller støv fra luften effektivt ved >

185 km/t, noe som sikrer sterkere sugeeffekt

lenger for perfekte rengjøringsresultater.

Allergilås

Allergilåsesystemet bruker en sensor for å sikre

at støvbeholderen er helt forseglet før drift, slik

at støv og allergener fanges inn for et rent og

ultrahygienisk miljø.

TriActive+-munnstykke

TriActive+-munnstykket bruker tre

rengjøringshandlinger om gangen. Det har en

større åpning foran for å suge opp større ting,

mens den spesialutformede strykesålen fjerner

støv dypt nede i tepper. Luftkanaler og børster

på begge sider av munnstykket suger opp støv

og skitt langs vegger eller møbler.

Medfølgende tilbehør

Medfølgende tilbehør oppbevares praktisk i det

bakre rommet, slik at det alltid er enkelt å

komme til når du trenger det.

IF-DESIGNPRISEN 2018

IF-prisbelønte produkter og prosjekter,

konsepter og mer, valgt av de mest kjente

navnene innen design.iF DESIGN AWARDS har

i mer enn 65 år anerkjent eksepsjonell design

av høy kvalitet. iF-merket er kjent over hele

verden for enestående designtjenester, og iF

DESIGN AWARDS er en av de viktigste

designprisene i verden.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.

Fem års garanti

Registrer deg på philips.com/welcome innen

tre måneder etter kjøpsdatoen for å få fem års

garanti på motoren uten ekstra kostnader!



Poseløs støvsuger FC9742/09

Spesifikasjoner

Ytelse

Luftstrøm (maks.): 32,5 l/s

Inngangseffekt (maks.): 900 W

Lydnivå: 67–75 dB

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Integrert børste, Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: Innebygd

Standardmunnstykke: TriActive+-munnstykke

Ekstra munnstykke: Munnstykke for rengjøring

av tepper, Munnstykke for harde gulv

Ekstra tilbehør: Utskifting av filter: FC8003/01

Utforming

Farge: Svart

Filtrering

Støvkapasitet: 2 L

Utblåsningsfilter: Allergy H13-filter

Motorfilter: Vaskbart filter med lang levetid

Filtreringsnivå: HEPA13-nivå****

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Effektforbruk, standby: < 0,5 W

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Brukervennlighet

Rekkevidde: 10 m

Bærehåndtak: Topp og front

Ledningslengde: 7 m

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Rørkobling: SmartLock

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Gummi

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

505 x 292 x 292 millimeter

Vekt, produkt: 5,5 kg

* sugeeffekt sammenlignet med de ti mest populære

støvsugerne uten pose (> EUR 150) i Tyskland i første

halvdel av 2019

* *Filtreringsytelsen er testet i henhold til DIN EN

60312/11/2008.

* **99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger

(IEC 62885-2).

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

2017 og tilsvarer HEPA 13.
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