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Betere, langdurigere prestaties
Zelfreinigend filter, geen zak vereist

Unieke AutoClean-functie voor eenvoudige reiniging van het zakloze FC9236/03-filter van uw Philips-stofzuiger

en continu optimale zuigkracht

Schoonmaakperfectie

2000 watt motor genereert max. 400 watt zuigkracht.

Steeds weer optimale reinigingskracht

AutoClean-filter optimaliseert zuigkracht

Uiterst effectief antiallergisch systeem

HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 13-filter

De beste resultaten op alle vloeren

Testwinnend multifunctioneel mondstuk voor grondige en zachte reiniging

Het juiste apparaat voor ieder type vloer

Super Parquet-mondstuk en Turbo-borstelmondstuk



Stofzuiger zonder stofzak FC9236/03

Kenmerken Specificaties

2000 watt motor

De 2000 watt motor van deze stofzuiger

genereert max. 400 watt zuigkracht voor de

ultieme schoonmaakperfectie.

AutoClean-filter

Na elke schoonmaakbeurt drukt u op de knop

waardoor het stof grondig uit de filterplooien

wordt geschud en in de stofemmer terechtkomt.

De luchtstroom wordt dan niet meer

geblokkeerd door stof in het filter en de

zuigkracht is weer optimaal.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is

zodanig dat alle aangezogen lucht door het

wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95%

filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan

geen lucht ontsnappen.

Multifunctioneel mondstuk

Superieure reiniging van alle vloertypen

dankzij dit multifunctionele mondstuk dat als

beste werd getest door de consument. Het

brede luchtkanaal zorgt voor een optimale

luchtstroom om zelfs langs de muren goed te

kunnen reinigen. Het speciale dubbele

scharnier zorgt voor een permanent contact met

de vloer voor de beste resultaten. Dit

hoogwaardige mondstuk, dat is ontworpen en

geproduceerd in Duitsland door WesselWerk,

heeft een metalen zoolplaat met zijborstels om

harde vloeren, spleten en tapijten zacht maar

grondig te reinigen.

Super Parquet en Turbo-borstel

Met deze twee extra mondstukken kunt u alle

soorten vloeren stofzuigen met het juiste

accessoire. Met het Super Parquet-mondstuk

verwijdert u voorzichtig drie keer zoveel vuil

van harde vloeren. Met de Turbo-borstel kunt u

diep reinigen en gemakkelijk haar en pluizen

van uw tapijt verwijderen. Op tapijtvloeren is

het schoonmaakresultaat dan ook 25% beter.

Ontwerp

Kleur: Emperor Red

Filtering

Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA

13-filter

Type filter: HEPA

HEPA AirSeal

Stofinhoud: 1,5 l

Mondstukken en accessoires

Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

handgreep

Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk,

Turbo-borstel

Standaardmondstuk: Multifunctioneel

mondstuk

Prestaties

Luchtsnelheid (max.): 37 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2000 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB

Zuigkracht (max): 400 W

Onderdruk (max.): 33 kPa

Bruikbaarheid

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Buiskoppeling: Knop

Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op het

apparaat

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Actieradius: 12 m

Snoerlengte: 9 m

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 7,5 kg
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