
Stofzuiger voor nat
en droog gebruik

Triathlon

 

1500 W

Nat en droog

 
FC6843/01

Wees voorbereid
Drie reinigingsmethoden: nat, droog en met shampoo

Als u voorbereid wilt zijn op elke reinigingsklus is de Philips Triathlon de stofzuiger

voor u. Met de Triathlon verwijdert u droog stof en vuil, gemorste vloeistoffen en

kunt u zelfs uw tapijten weer als nieuw doen lijken. Een echte alleszuiger!

Verwijder eenvoudig droog stof en vuil

Motor van 1500 watt genereert een maximale zuigkracht van 300 watt

Mondstuk met borstel voor nat reinigen ruimt hardnekkig vuil op

Mondstukborstels voor nat reinigen, maken de vloer droog en veilig

Zorg dat uw tapijt langer meegaat

Reinig uw tapijten grondig met shampoo



Stofzuiger voor nat en droog gebruik FC6843/01

Kenmerken Specificaties

Motor van 1500 watt

Efficiënte motor van 1500 watt genereert een

maximale zuigkracht van 300 watt voor een

goed schoonmaakresultaat.

Mondstukborstels voor nat reinigen en

drogen

Een mondstuk met borstel voor het nat reinigen

van hardnekkig vuil; een dweil voor het

opruimen van gemorste vloeistof en een trekker

om de vloer droog en veilig achter te laten.

Reinig uw tapijten grondig met shampoo

Tapijtmondstuk met shampoofunctie om uw

tapijten grondig te reinigen.

 

Ontwerp

Kleur: Bosbessenblauw

Filtering

Vloeistofcapaciteit: 9 L

Stofinhoud: 10 L

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Borstel,

Spleetmondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

slanghouder

Extra mondstuk: Dubbele-injectiemondstuk,

wisser, stofferingmondstuk

Standaardmondstuk: Zwenkbaar,

multifunctioneel mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 54 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1300 W

Ingangsvermogen (max.): 1500 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 79 (droog reinigen) dB

Zuigkracht (max): 300 W

Onderdruk (max.): 24 kPa

Bruikbaarheid

Actieradius: 9 m

Buiskoppeling: Knop

Type buis: Chromen buis

Type wielen: Plastic
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