
 

Philips
stofzuiger met stofzak

Voor alle vloeren

FC8438/02
Minimaal formaat, maximale 

reiniging
Een compacte maar krachtige 1800W-stofzuiger met Reach & Clean-mondstuk, 5-
filtersysteem met Super Clean Air HEPA-filter, telescopische buizen en rubberen 
achterwielen. Ideaal voor kleinere huishoudens of als tweede stofzuiger.

Hoge reinigingskracht
• Motor van 1800 watt genereert een maximale zuigkracht van 340 watt

Speciaal mondstuk voor moeilijk bereikbare plekken
• Reach & Clean-mondstuk voor de kleinste hoekjes

Schone lucht in uw huis
• HEPA-filter voor uitstekende filtering van de uitblaaslucht

Eenvoudig manoeuvreren
• Gewicht/formaat/handgreep

Hygiënische verwijdering van stofzakken
• s-bag is de standaard wegwerpstofzak
 



 Reach & Clean-mondstuk

Dankzij het innovatieve ontwerp van het Reach & 
Clean-mondstuk kunt u in de kleinste hoekjes 
komen door alleen het mondstuk zijwaarts te 
draaien. Dit zorgt bovendien voor 40% meer 
zuigkracht. Door het mondstuk helemaal om te 
draaien, schakelt u snel en gemakkelijk over van 
gebruik op harde vloeren naar vloerbedekking en 
tapijten.

HEPA-filter

Dit HEPA-filter vangt microscopisch klein 
ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt. 
Voor effectieve filtering moet u het HEPA-filter elke 
6 maanden vervangen.

s-bag

s-bag is een standaard wegwerpstofzak die algemeen 
verkrijgbaar is en eenvoudig te herkennen is aan het 
logo. De s-bag is geschikt voor stofzuigers van de 
merken Philips, Electrolux, AEG, Volta en Tornado.
FC8438/02

Kenmerken
• Inhoud stofzak: 2 l •
Ontwerp
• Kleur(en): parelwit
• Model: Reach & Clean

Motor
• Max. ingangsvermogen: 1800 W
• IEC-ingangsvermogen: 1600 W
• Max. zuigkracht: 340 W
• Luchtstroom: 38 l/s
• Vacuüm: 29 kPa

Specificaties stofzuiger
• Elektronische zuigkrachtregeling: Ja, op de 

behuizing
• Uitblaasfilter: HEPA 12-filter, Microfilter

• Stofzaktype: S-bag
• 'Stofzak vol'-indicator
• Snoerlengte: 6 m
• Actieradius: 9 m
• Buis: Telescopische buis met metalen lakafwerking
• Koppeling: knopkoppeling
• Draaghandvat: Voorzijde
• Opbergstand/opslaghulpstuk
• Wielen: rubber
• Geluidsniveau Lc IEC: 79 dB

Accessoires
• Accessoires: Borstel, spleetstuk en klein mondstuk
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: buisklem
• Mondstuk: Reach & Clean-mondstuk
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