
 

Poseløs støvsuger

PowerPro Ultimate

 

Energiklasse AAA**

Allergifilter

2,2 l NanoClean

SuperTurbo-børste

 

FC9922/09

Fjerner mer støv enn noen annen støvsuger på

2400 W*

Få vekk støvet uten styr

PowerPro Ultimate er den nye poseløse støvsugeren fra Philips og legger lista

høyt med sin overlegne rengjøringsytelse. PowerCyclone 7 gir støvsugeren evnen

til å skille ut støvet fra luften, og TriActiveMax-munnstykket fungerer like bra på alle

typer gulv.

Overlegen ytelse

Høy ytelse med energiklasse AAA

Ytelse i A-klasse på harde gulv

PowerCyclone 7 for enestående sugeevne

Flerfunksjonsmunnstykke

SuperTurbo-børste for tepper uten dyrehår

Allergifilteret fanger opp over 99,9 % av små støvpartikler

Få vekk støvet uten styr

NanoClean-teknologi for å fjerne støvet uten styr

Ekstra ergonomisk støvbeholder for kontrollert tømming

Rengjøring uten anstrengelse

ErgoGrip-fjernkontroll for bruk uten å måtte bøye seg

Justerbart tilbehør som rekker langt for steder som er vanskelige å nå

Verktøy med lang rekkevidde for områder hvor det er vanskelig å komme til



Poseløs støvsuger FC9922/09

Høydepunkter

Energiklasse AAA

Utviklet for å oppnå full ytelse med

energiklasse A for energieffektivitet,

rengjøringsytelse på harde gulv og støvutslipp.

A-klasse på harde gulv

Dette produktet er i den beste

rengjøringsytelsesklassen for harde gulv. Alt

støvet plukkes opp.

PowerCyclone 7

Den aerodynamiske designen til

PowerCyclone 7 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 legger seg tett mot

gulvet og utfører tre operasjoner på én gang for

å rengjøre gulvene grundig: 1) En

spesialdesignet underlagsplate åpner opp

teppet og fjerner støvet i dybden. 2) En større

åpning foran fanger opp større partikler.

3) Sidebørstene rengjør godt langs soklene.

SuperTurbo-børste

SuperTurbo-børsten fjerner enkelt dyrehår fra

teppene.

Allergifilter

Utviklet for å møte kravene til allergikere og

andre som vil sikre seg en bedre hygiene.

NanoClean-teknologi

Den nyskapende teknologien er spesielt

utviklet for å forhindre støvskyer. Den

nyskapende teknologien er spesielt utviklet for

å forhindre støvskyer. Støvet samles opp i

bunnen av støvbeholderen i stedet for å forbli i

luften. Når støvbeholderen åpnes, kommer det

ingen støvsky.

Ekstra ergonomisk støvbeholder

Sidene på beholderen har en spesialdesignet

tutliknende form. Dette gjør det mulig å tømme

beholderen på en kontrollert måte uten at

støvet søles ut.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Klasse for energieffektivitet: A

Klasse for støvutslipp: A

Klasse for tepperengjøring: C

Klasse for rengjøring av harde gulv: A

Lydnivå: 75 dB

Årlig energiforbruk: 26,7 kWh

Luftstrøm (maks.): 27 l/s

Vakuum (maks.): 17 kPa

Inngangseffekt (IEC): 650 W

Utforming

Farge: Skinnende kobber

Filtrering

Utblåsningsfilter: HEPA13-filter

Motorfilter: Vaskbart filter med lang levetid

Støvkapasitet: 2,2 L

Brukervennlighet

Effektkontroll: Fjernkontroll

Rørtype: Todelt teleskoprør i aluminium

Rørkobling: SmartLock

Hjultype: Gummi

Bærehåndtak: Topp og front

Rekkevidde: 11 m

Ledningslengde: 8 m

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: TriActiveMax-

munnstykke

Ekstra munnstykke: Munnstykke for harde

gulv, SuperTurbo-børste

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, 2-

i-1 børste / lite munnstykke

Ekstra tilbehør: Fjernkontroll

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

595 x 400 x 352 millimeter

Mål, produkt (L x B x H):

506 x 310 x 317 millimeter

Vekt, produkt: 6,2 kg

* Støvoppsamlingsresultater sammenlignet med de ti

mest solgte 2400 watts støvsugerne i Europa, testet av

et eksternt institutt for testing i henhold til EN 60312-

1/2013 på tepper, feb./apr. 2014

* **energiklasse i henhold til delegert

kommisjonsforordning (EU) 665/2013 som går fra

«A+++» til «D»
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