
 

Philips
Støvsuger med pose

Anti-allergi

FC8606/01
Mest rengøring for pengene

En kraftig 1800 W støvsuger med høj sugeeffekt - hele 350 W! Denne model leveres med 
"Reach & Clean"-mundstykke, et 5-lags filtreringssystem med HEPA-filter, Clean Comfort-
kassette og ekstra lang ledning.

Effektiv rengøring
• 1800 W motor giver en maksimal sugeeffekt på 350 W

Hygiejnisk bortskaffelse af støvpose
• Unik Clean Comfort-kassette

Specialmundstykke til utilgængelige steder
• Produktet leveres med Reach & Clean-mundstykket

Ren luft i hjemmet
• Super Clean Air HEPA-12 filter med 99,5 % filtrering
 



 Unik Clean Comfort-kassette

Når du skal kassere støvsugerposen, kommer du 
ikke i kontakt med støvet takket være dette 
patenterede system.

Produktet leveres med Reach & Clean-
mundstykket

Reach & Clean-mundstykkets nye design gør det 
muligt at nå ind i de mest utilgængelige steder ved 
ganske enkelt at placere mundstykket på tværs, 
samtidig med at sugeeffekten forbedres med 40 %. 
Ved at vende mundstykket helt om kan det hurtigt og 
nemt omdannes fra et mundstykke beregnet til hårde 
gulve til et mundstykke beregnet til tæpper.
FC8606/01

Vigtigste nyheder
• Elektronisk sugestyrkekontrol
Generelle specifikationer
• Model: Anti-allergi

Tilbehør
• Specialmundstykke: Reach & clean
• Tilbehør: Lille mundstykke og sprækkemundstykke
• Tilbehørsopbevaring: Rørclips

Motor
• Max. motoreffekt, Watt: 1800 W
• IEC-effekt, Watt: 1600 W
• Maks. sugeeffekt: 350 W
• Luftstrøm: 40 l/s
• Vakuum: 30 kPa

Specifikationer for støvsuger

• Støjniveau Lc IEC: 82 dB
• Udblæsningsfilter: Super Clean Air HEPA 12
• Støvposekapacitet: 3 l.
• Støvposetype: S-bag
• Indikator for fuld støvpose
• Clean Comfort-kassette
• Aktionsradius: 10 m.
• Ledningslængde: 7 m.
• Rør: Metallakeret teleskoprør
• Kobling: Knap
• Parkering / opbevaring
• Hjulenes materiale: Plastik

Design
• Farve(r): Ravnsort
•

Specifikationer
Støvsuger med pose
Anti-allergi  

Udgivelsesdato  
2009-03-06

Version: 2.3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com

http://www.philips.com

