
 

 

Philips Expression
Stofzuiger met zak

HomeCare

FC8607/01
Meeste reinigingskracht 

voor uw geld
Deze krachtige stofzuiger van 1800 W biedt een effectieve zuigkracht van maar liefst 
350 W! Dit model wordt geleverd met een zwenkbaar mondstuk, een 5-filtersysteem 
met HEPA-filter, een Clean Comfort Cassette en een extra lang snoer.

Hoge reinigingskracht
• Motor van 1800 watt genereert een maximale zuigkracht van 350 watt

Hygiënische verwijdering van de zak
• Unieke Clean Comfort Cassette voorkomt stofcontact

Reinigt moeiteloos rondom meubels
• Tri-Active-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Schone lucht in uw huis
• Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5% filtering



 Clean Comfort Cassette

Als u de zak van de Philips-stofzuiger weggooit, komt 
u niet in aanraking met het stof dankzij deze 
gepatenteerde zakhouder.

Tri-Active-mondstuk

Dit unieke mondstuk heeft een aerodynamische 
vormgeving voor een maximaal reinigingseffect. Het 
is voorzien van zijborstels voor het verwijderen van 
stof in hoeken en bochten, en heeft een opening aan 
de voorkant voor het opnemen van grover vuil. Elke 
beweging zorgt direct voor een schoon resultaat.
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Ontwerp
• Kleur: Roetzwart

Filtering
• Zaktype: s-bag
• Stofinhoud: 3 l
• Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter

Mondstukken en accessoires
• Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op 

slanghouder

Prestaties
• Luchtsnelheid (max.): 40 l/s
• Ingangsvermogen (IEC): 1600 W

• Ingangsvermogen (max.): 1800 W
• Geluidsniveau (Lc IEC): 82 dB
• Zuigkracht (max): 350 W
• Onderdruk (max.): 30 kPa

Bruikbaarheid
• Actieradius: 10 m
• Clean Comfort Cassette
• Snoerlengte: 7 m
• Buiskoppeling: Knop
• 'Zak vol'-indicator
• Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op het apparaat
• Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen 

lakafwerking
• Type wielen: Plastic
•
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