
 

 

Philips PowerPro Expert
Dammsugare utan påse

Flerfunktionell

FC9721/09
Suger upp 40 % mer damm* för bättre städning
Utformad för enkel dammuppsamling
Med Philips dammsugare PowerPro Expert utan påse blir rengöringen snäppet bättre. 
PowerCyclone 6 och TriActiveMax-munstycket rengör alla slags golv och den 
specialutformade behållaren är lätt att tömma.

Filtersystem för ren luft
• EPA10-filter system med AirSeal för hälsosam luft

Enkel rengöring
• Lätt design för enkel hantering
• Tvättbart filter med lång livslängd

Lätt att göra sig av med damm
• Avancerad dammbehållardesign för enkel tömning

Goda resultat
• PowerCyclone 6 för perfekt damm- och luftseparation
• A-klassresultat på hårda golv
• Nytt 3-i-1 TriActiveMax-munstycke maximerar damminsamling



 A-klass på hårda golv

Den här produkten uppnår den högsta 
rengöringsgraden på hårda golv. 100 % av 
dammet tas upp!

PowerCyclone 6

Den aerodynamiska designen i PowerCyclone 
6 minimerar luftmotståndet och ger bästa 
möjliga städresultat i 3 högeffektiva steg: 1) 
Luften går snabbt in i PowerCyclone tack vare 
det raka och släta luftintaget. 2) Det böjda 
luftröret gör att luften snabbt leds uppåt in i 
den cykloniska behållaren. 3) Högst upp på den 
cykloniska behållaren separerar bladen 
effektivt damm från luften.

TriActiveMax-munstycke

TriActiveMax-munstycke med 3-i-1-rengöring 
är helt tätt intill golvet och maximerar 
damminsamlingen. 1) Det öppnar varsamt 
mattan med den speciellt utformade stryksulan 
och tar bort dammet djupt ned. 2) Det suger 
upp stora bitar med den stora öppningen 
framtill 3) Det sopar upp dammet och smutsen 
nära intill möbler och väggar med dess två 
sidoborstar.

Dammbehållare som är enkel att 
tömma

Dammbehållaren är perfekt utformad för enkel 
dammhantering. Tack vare dess unika form och 
jämna yta samlas dammet på en sida i 
behållaren och glider smidigt ner i soptunnan.

Tvättbart filter med lång livslängd

Skumfiltret kan enkelt tvättas under kranen för 
höga prestanda under lång tid.

Lätt design

Lätt design på endast 5,5 kg garanterar mycket 
enkel hantering.

EPA10 Clean Air-system

HEPA 10-filter och AirSeal fångar det finaste 
dammet innan luften blåses ut för en dammfri 
miljö och ren, hälsosam luft.
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Munstycken och tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, 2-i-1-

borste/litet munstycke
• Standardmunstycke: TriActiveMax-munstycke

Design
• Färg: Gnistrande blå

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 505 x 292 x 292 mm
• Förpackningens mått (LxBxH): 650x330x310 mm
• Produktens vikt: 5,5 kg

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Prestanda
• Ineffekt (IEC): 650 W

• Årlig strömförbrukning: 27.9 kWh
• Luftflöde (max): 26 l/s
• Ljudnivå: 76 dB
• Uppsugningskraft (max): 17 kPa

Filtrering
• Dammkapacitet: 2 L
• Utblåsfilter: EPA 10-filter
• Motorfilter: Tvättbart filter med lång livslängd

Användbarhet
• Rörkoppling: SmartLock
• Aktionsradie: 10 m
• Bärhandtag: Ovan-och framsida
• Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
• Sladdlängd: 7 m
• Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
• Hjultyp: Gummi
•
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* Dammuppsugningsförmåga jämfört med Europas bäst säljande 
dammsugare, enligt genomsnittsvärden i tester utförda av ett externt 
testinstitut enligt DIN EN 60312/11/2008 på mattor, februari till april 
2014
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