
Poseløs støvsuger

EasyClean

 

1800 W

 

FC8734/01

Gjør det mindre anstrengende å gjøre rent

Ekstra lang ledning, trenger ikke pose

Den nye poseløse støvsugeren Philips EasyClean er laget for dem som ønsker et

grundig rengjøringsresultat med minimal anstrengelse.

Fjerner enkelt smuss og støv

Motor på 1800 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt

Ren luft i hjemmet ditt

Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5 % filtrering

Enkel fjerning av støv

Støvbeholderen kan enkelt fjernes og tømmes

Lang rekkevidde

Ekstra lang rekkevidde på 11 m

Enkel rengjøring selv rundt møblene

TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon



Poseløs støvsuger FC8734/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Motor på 1800 watt

Philips-støvsuger med motor på 1800 watt gir

maks. 300 watt sugeeffekt for å sikre et perfekt

rengjøringsresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filter

Dette Super Clean Air HEPA 12-filteret fanger

opp minst 99,5 % av alle skadelige,

mikroskopiske skadedyr som forårsaker

luftveisallergier.

Støvbeholder som er enkel å tømme

Den poseløse støvsugeren har en

gjennomsiktig støvbeholder som viser støvet

som fjernes fra gulvet, og den gjør det enkelt å

finne verdisaker som ble sugd opp ved et uhell.

Rekkevidde på 11 m

Takket være ledningen på 8 m har du en

rekkevidde på 11 m uten at du må bytte kontakt.

Forbedret syklon

Denne EasyClean-utgaven har en forbedret

syklon som filtrerer enda mer støv ut av luften.

TriActive-munnstykke

TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre

måter på én gang: 1) En større åpning foran på

munnstykket suger enkelt opp større partikler.

2) Det har maksimal rengjøringseffekt takket

være den optimaliserte luftstrømmen gjennom

munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp

støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Utforming

Farge: Mørkerød

Filtrering

Utblåsningsfilter: Super Clean Air HEPA 12-

filter

Filtertype: Gore-Tex HEPA 10

Støvkapasitet: 2 l

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør: Fugemunnstykke, Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På håndtak

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Ytelse

Luftstrøm (maks.): 36 l/s

Inngangseffekt (IEC): 1600 W

Inngangseffekt (maks.): 1800 W

Støynivå (Lc IEC): 79 dB

Sugeeffekt (maks): 300 W

Vakuum (maks.): 29 kPa

Brukervennlighet

Bærehåndtak: Topp og front

Rørkobling: Knapp

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Rørtype: Todelt teleskoprør i lakkert metall

Hjultype: Gummi

Rekkevidde: 11 m

Ledningslengde: 8 m

Mål og vekt

Vekt, produkt: 6 kg
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