
 

Dammsugare utan
påse

PowerPro Ultimate

 
AAA-energimärkning**

Allergifilter

2,2 l, NanoClean

Super Turbo-borste

 

FC9922/09

Tar bort mer damm än andra dammsugare på

2 400 W*

Spillfri dammuppsamling

Philips nya dammsugare PowerPro Ultimate utan påse ger överlägsna

städresultat. Tack vare PowerCyclone 7-tekniken separeras damm och luft och

TriActiveMax-munstycket ger goda resultat på alla slags golv.

Överlägsna prestanda

Höga prestanda med 3AAA-energimärkning

A-klassresultat på hårda golv

PowerCyclone 7 för enastående sugeffekt

Flerfunktionellt munstycke

SuperTurbo-borste för hårfria mattor

Allergifilter fångar upp över 99,90 % av alla små dammpartiklar

Spillfri dammuppsamling

NanoClean-teknik för krångelfri dammhantering

Extra ergonomisk dammbehållare för kontrollerad tömning

Enkel rengöring

ErgoGrip-fjärrkontroll – spela upp och pausa

Justerbart extra långt verktyg för utrymmen som är svåra att komma åt

Verktyg med lång räckvidd för svåråtkomliga utrymmen
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Funktioner

3AAA-energimärkning

Konstruerad för högsta prestanda med en A-

klassning för energieffektivitet, A för

rengöringsprestanda på hårda golv och A för

dammåterutsläpp.

A-klass på hårda golv

Den här produkten uppnår den högsta

rengöringsgraden på hårda golv. 100 % av

dammet tas upp!

PowerCyclone 7

Den aerodynamiskt utformade PowerCyclone

7-tekniken minimerar luftmotstånd och

garanterar utomordentligt städresultat i 3

högeffektiva steg: 1) Luften går snabbt in i

PowerCyclone tack vare det raka och släta

luftintaget. 2) Det böjda luftröret gör att luften

snabbt leds uppåt in i den cykloniska

behållaren. 3) Högst upp på den cykloniska

behållaren separerar bladen effektivt damm

från luften.

TriActiveMax-munstycke

TriActiveMax-munstycket försluts tätt intill

golvet och genomför tre insatser i ett svep för

att noga rengöra dina golv: 1) En speciellt

utformad bottenplatta öppnar varsamt mattan

och tar bort damm långt nedifrån. 2) Större

främre öppning suger upp stora bitar. 3)

Sidoborstar ger en perfekt rengöring på socklar.

SuperTurbo-borste

SuperTurbo-borsten tar perfekt bort hår från

husdjur från mattor.

Allergifilter

Utvecklad för att uppfylla specifika behov för

allergiker, och mer allmänt av dem som kräver

en högre hygiennivå.

NanoClean-teknik

Den nya innovativa tekniken är särskilt

utvecklad för att förhindra de vanliga

dammolnen. Dammet lägger sig längst ned i

dammbehållaren istället för att stanna i luften.

När behållaren öppnas skapas inget dammoln.

Extra ergonomisk dammbehållare

Sidan av behållaren har en speciellt utformad

pipliknande form. Detta gör det möjligt att

tömma behållaren på ett kontrollerat sätt utan

att spilla ut dammet.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Prestanda

Klassificering för energieffektivitet: A

Dammåtervinningsklass: A

Rengöring av mattor: C

Rengöring av hårda golv: A

Ljudnivå: 75 dB

Årlig strömförbrukning: 26,7 kWh

Luftflöde (max): 27 l/s

Uppsugningskraft (max): 17 kPa

Ineffekt (IEC): 650 W

Design

Färg: Glänsande koppar

Filtrering

Utblåsfilter: HEPA 13 filter

Motorfilter: Tvättbart filter med lång livslängd

Dammkapacitet: 2,2 L

Användbarhet

Effektkontroll: Fjärrkontroll

Rörtyp: Teleskoprör i två delar, i aluminium

Rörkoppling: SmartLock

Hjultyp: Gummi

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Aktionsradie: 11 m

Sladdlängd: 8 m

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: TriActiveMax-munstycke

Extra munstycke: Munstycke för hårda golv,

Super Turbo-borste

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, 2-i-1-

borste/litet munstycke

Extra tillbehör: Fjärrkontroll

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Förpackningens mått (LxBxH): 595 x 400 x

352 mm

Produktens mått (L x B x H): 506 x 310 x

317 mm

Produktens vikt: 6,2 kg

* Dammuppsamlingsresultat jämfört med de 10 bäst

säljande dammsugarna på 2 400 W i Europa, enligt

tester utförda av ett externt testinstitut, i enlighet med

EN 60312-1/2013 på mattor, febr/april 2014

* ** Energimärkningen följer reglering (EG) nr 665/2013

som täcker “A+++” to “D” som förordnats av kommission
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