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Professioneel reinigen
met reinigingskracht die van geen ophouden weet

Dankzij de nieuwe Cyclone Filter-technologie van Philips biedt de Marathon

zonder stofzuigerzak duurzame zuigkracht. De efficiënte vormgeving en motor van

2000 W staan garant voor de grootste zuigkracht voor deze productcategorie.

Bovendien is dit de stilste stofzuiger zonder stofzuigerzak ooit.

Steeds weer een perfect resultaat

Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 350 watt

Cycloonfilter voor betere prestaties en eindeloze zuigkracht

Vangt stof en allergenen op aan de binnenzijde

EPA 12-filter met 99,5% stoffiltering

Ultrakrachtige reiniging van harde vloeren

Super Parquet-mondstuk verwijdert 3 keer zoveel hardnekkig vuil

Reinigt moeiteloos rondom meubels

TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking



Stofzuiger zonder stofzak FC9204/01

Kenmerken Specificaties

Super Parquet-mondstuk

Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u

alle harde vloeren in één keer schoonmaken

zonder deze te beschadigen. Dankzij het

absorptievermogen van de microvezelschijven

in combinatie met de zuigkracht van de

stofzuiger bereikt u zonder

schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal

resultaat.

TriActive-mondstuk

Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer

in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere

opening aan het uiteinde van het mondstuk

zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De

optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt

voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De

twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast

het meubilair en de muren.

Ontwerp

Kleur: Zwart

Filtering

Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter

Stofinhoud: 2 L

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Borstel,

Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

handgreep

Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 40 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2000 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB

Zuigkracht (max): 350 W

Onderdruk (max.): 30 kPa

Bruikbaarheid

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Buiskoppeling: Knop

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige telescopische buis met

metalen lakafwerking

Type wielen: Rubberen

Actieradius: 12 m

Snoerlengte: 9 m

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 7,2 kg
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