Hefte før salg for Norge (2017, Oktober 15)
Støvsuger med pose
• Energimerke AAA
• Allergivennlig
• ECARF-sertifisert

FC8241/09

Gode resultater på alle gulv
Allergifilteret holder på fint støv og allergener
Philips PowerGo-støvsugeren gir enestående rengjøringsresultater med energimerke AAA. Du får også ren og sunn luft i
hjemmet, takket være allergifilteret som holder på 99,9 %+ av skadelige partikler.
Fordeler

Utrolige resultater
• AAA-ytelseskarakter på EUs energimerke

Allergivennlig
• Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partiklene, ECARF-sertifisert
• Enkle S-bag-poser varer opptil 50 % lenger

Rengjøring uten anstrengelse

Funksjoner
AAA-energieffektivitet
Denne Philips-støvsugeren oppnår en klasse A-karakter i tre ulike kategorier
for EU-merking: energiforbruk, støvutslipp og rengjøringsytelse på harde gulv.

• Lang rekkevidde på ni meter gjør at den går lengre uten at støpselet
må trekkes ut
• Stor kapasitet på tre liter betyr færre utskiftinger av pose
• Praktiske tilbehør integrert i enheten er alltid tilgjengelige
• Teleskoprør for komfortabel rengjøring

PowerGo
Sertifisert allergifilter

Stor kapasitet på tre liter

Vårt Clean Air-filtersystem fanger opp 99,9 % av fint støv – inkludert pollen,
dyrehår og husstøvmidd – for allergikere og andre som krever et høyt
hygienenivå. Sertifisert allergivennlig av ECARF.

Støvbeholderen med stor kapasitet samler tre hele litere før posen må skiftes
ut.
Praktiske tilbehør integrert i enheten

Enkle, langvarige poser

S-bag-poser varer opptil 50 % lengre og opprettholder full sugeeffekt helt til
de er fulle. Én pose passer til alle modeller og har en tetningmekanisme for
ryddig avhending.

Tilbehør, for eksempel et praktisk fugemunnstykke, er integrert i støvsugeren,
slik at de alltid er tilgjengelige mens du rengjør.
Teleskoprør for komfort

Lang rekkevidde på ni meter

Med en rekkevidde på ni meter fra kontakt til munnstykke kan du rengjøre
lengre uten å trekke ut støpselet.

Et todelt, uttrekkbart metallrør justeres raskt til hvilken som helst høyde for å
gi komfortabel rengjøring.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Ytelse
Klasse for energieffektivitet
Klasse for støvutslipp
Klasse for tepperengjøring
Klasse for rengjøring
av harde gulv
Årlig energiforbruk
Inngangseffekt (IEC)
Lydnivå

Munnstykker og tilbehør
A
A
D
A
27,9 kWh
750 W
77 dB

9m
Topp og front
6m
Todelt teleskoprør i metall
Plast
Konisk

Utforming
Farge

Sort

Filtrering
Støvposetype
Støvkapasitet
Utblåsningsfilter
Motorfilter

Fugemunnstykke
Innebygd
Flerfunksjonsmunnstykke

Bærekraft
Emballasje
Brukerhåndbok

> 90 % resirkulerte materialer
100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Brukervennlighet
Rekkevidde
Bærehåndtak
Ledningslengde
Rørtype
Hjultype
Rørkobling

Tilbehør som følger
med
Oppbevaring av
tilbehør
Standardmunnstykke

s-bag Classic Long Performance
3L
Allergifilter
1-lags skumgummifilter

Mål, produkt
(L x B x H)
Vekt, produkt

403 x 263 x 220 millimeter
4,3 kg

Mål, emballasje
Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

29,50 cm
31,50 cm
51,50 cm
5,10 kg
6,10 kg
08710103807414
1
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PowerGo
Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt

EAN
Antall emballasjer

51,50 cm
31,50 cm
29,50 cm
6,10 kg

18710103807411
1
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