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FC9932/09 Krachtige, diepe reiniging voor alle typen vloeren

Met maximaal gebruiksgemak en comfort

PowerPro Ultimate tilt stofzuigen naar een hoger niveau. De krachtige en efficiente

750W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. Door de hoge zuigkracht is

PowerPro Ultimate geschikt voor een diepe reiniging van harde vloeren tot

hoogpolig tapijt. De innovatieve LED-verlichting in het TriActive-mondstuk maken

verborgen stof en vuil zichtbaar. Dankzij de ergonomische handgreep, met

geïntegreerde afstandsbediening en krachtregeling, is stofzuigen nooit zo

comfortabel geweest. De automatische aan- en uitschakeling zorgt voor een zo

efficiënt mogelijk energieverbruik.

Superieure prestaties

PowerCyclone 8 zorgt voor een continue hoge zuigkracht

Verborgen stof, pluizen, haar en kruimels worden zichtbaar dankzij de LED-verlichting

op het TriActive-mondstuk

CarpetClean mondstuk is geschikt voor een diepe en grondige reiniging van zachte

vloeren

De automatische aan- en uitschakel functionaliteit zorgt voor een lager en efficiënter

energieverbruik

De allergiefilter vangt meer dan 99,9%** van fijnstof en allergenen op

Hygiënische reiniging

Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand
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Kenmerken

Krachtige PowerCylone 8-technologie

De PowerCyclone 8-technologie zorgt voor de

continue hoge zuigkracht. Het aerodynamische

ontwerp van de cyclonische kamer vermindert

de luchtweerstand en zorgt in 3 zeer efficiënte

stappen voor optimale schoonmaakresultaten:

1) Dankzij de rechte, egale luchtinlaat gaat de

lucht snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen

luchtdoorlaat versnelt de opgaande

luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven

in de cyclonische kamer wordt de stof effectief

van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.

TriActive mondstuk met LED-verlichting

Verborgen stof, pluizen, haar en kruimels

worden zichtbaar dankzij de LED-lampen op

het TriActive-mondstuk. Dankzij het hoge

design van het mondstuk, wordt zowel fijn als

grof vuil moeiteloos opgezogen.

Geschikt voor diepe reiniging van zachte

vloeren

Het CarpetClean mondstuk is ideaal voor een

diepe en grondige reiniging van alle soorten

stoffen oppervlakken, zoals laagpolig en

hoogpolig tapijt.

Automatische aan- en uitschakeling

Dankzij intelligente sensoren schakelt de

stofzuiger automatisch uit als u de steel

weglegt en schakelt de stofzuiger automatisch

weer in als u de steel weer oppakt. Deze

slimme technologie zorgt voor lager

energieverbruik als u bijvoorbeeld meubels wilt

verplaatsen.

Eenvoudig en hygiënisch te legen

De stofbak is ontworpen zodat deze hygiënisch

kan worden verwijderd en met één hand

geleegd kan worden. Hierdoor worden

stofwolken bij het leegkappen en morsen van

stof en vuil voorkomen.

Allergy H13 allergiefilter

De Allergy H13 allergiefilter filtert meer dan

99,9% van fijnstof, pollen, allergenen en

huisstofmijt op. Door deze hoge performance is

PowerPro Ultimate uitermate geschikt voor

mensen met mensen met een allergie,

huisdiereneigenaren of mensen die een

hygiënische omgeving wensen. Het

filtratieniveau is gelijk aan de HEPA 13

standaard.**

5 jaar garantie

Registreer binnen 3 maanden na aankoop op

philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar

garantie op de motor!
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Specificaties

Performance

Luchtsnelheid (max.): 27 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 650 W

Geluidsniveau: 75 dB

Onderdruk (max.): 17 kPa

Bruikbaarheid

Actieradius: 11 m

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Snoerlengte: 8,0 m

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Buiskoppeling: SmartLock

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Ontwerp

Kleur: Blauw

Filtering

Stofinhoud: 2,2 l

Uitblaasfilter: Allergy H13-filter

Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter

Filtratieniveau: Niveau HEPA 13**

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-

in-1 borstel/klein mondstuk

Extra mondstuk: Mondstuk voor tapijtreiniging

Standaardmondstuk: TriActive LED-mondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 506 x 310

x 317 millimeter

Productgewicht: 6,2 kg

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 595 x

400 x 352 millimeter

* Stofopname van 99,9% op harde vloeren met spleten

(IEC62885-2)

* *Filtratieniveaus zijn getest volgens EN60312-1-201 en

zijn gelijkwaardig aan HEPA 13

* 99,9% stofopname op harde vloeren met openingen

(IEC62885-2).
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