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Støvsuger med pose og 
Tri-active-mundstykke

HomeCare

FC9071/01
Smukke gulve på et øjeblik

Tri-Active-mundstykke med unik 3-i-1-funktion
Jewel-serien er ideel til alle, der ønsker flotte resultater på rekordtid. Den leveres med 
det patenterede Tri-Active-mundstykke, der udfører tre rengøringstrin i et enkelt strøg.

Smukke gulve med en enkelt håndbevægelse
• 2000 W motor, der genererer maks. 450 W sugestyrke

Utroligt effektivt anti-allergisystem
• HEPA AirSeal og vaskbart HEPA 13-filter

Nem rengøring, selv rundt om møbler
• Tri-Active-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Afgiver en frisk og ren duft
• Active Fragrance Control udsender en behagelig duft



 2000 W motor

Yderst effektiv 2000 W motor genererer maks. 450 
W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, 
passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % 
filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper 
udenom.

Tri-Active-mundstykke

Dette unikke mundstykke i aerodynamisk design for 
maksimal rengøringseffektivitet har sidebørster, der 
fjerner støv fra hjørner og kurver, samt frontåbning 
til opsugning af større partikler. Hver eneste 
bevægelse giver straks et rent resultat.

Active Fragrance Control

Jewel-støvsugerne er udstyret med en fuldt 
integreret og justerbar Active Fragrance Control, 
der giver en frisk og ren duft. Duftgranulaterne fås 
med blomsterduft (FC8025) og citronduft (FC8026).
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Specifikationer
Design
• Farve: Blå

Ydeevne
• Indgangseffekt (maks.): 2000 W
• Indgangseffekt (IEC): 1800 W
• Sugeeffekt (maks.): 450 W
• Vakuum (maks.): 32 kPa
• Luftstrøm (maks.): 43 l/s
• Støjniveau (Lc IEC): 76 dB

Filtrering
• Støvkapacitet: 3 l
• Støvposens type: s-bag
• Udstødningsfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 

13-filter
• HEPA Air Seal

Brugervenlighed
• Aktionsradius: 10 m
• Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør
• Bærehåndtag: Front
• Indikator for fuld støvpose
• Clean Comfort-kassette
• Kobling: Knap
• Active Fragrance Control
• Parkering eller opbevaring: På bagsiden og 

undersiden
• Hjultype: Plastik
• Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
• Ledningslængde: 7 m

Mundstykke og tilbehør
• Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
• Tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
• Opbevaring af tilbehør: På rørclip

Vægt og dimensioner
• Vægt: 5,7 kg
•
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