
 

 

Philips Jewel
Dammsugare med påse

2 000 W
Anti-Allergy

FC9074/01
Vackert resultat på ett ögonblick

TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system
Jewel-serien är idealisk för dig som vill ha snygga resultat snabbt. Den har ett patenterat 
TriActive-munstycke som ger tre rengöringar i ett drag.

Mycket effektivt antiallergisystem
• HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Enkel rengöring även runt möbler
• TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Dammpåsen fångar säkert upp allt damm
• s-bag Clinic fångar upp till 99,9 % av allt damm

Beautiful floors in a blink of an eye
• 2 000 W motor som ger max. 450 W sugeffekt

Leaves a fresh and clean scent
• Active Fragrance Control ger en behaglig doft



 2 000 W motor

Högeffektiv motor på 2 000 Watt genererar max. 
450 Watt sugkraft för perfekt rengöringsresultat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all 
luft som tas in passerar genom det tvättbara HEPA 
13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. 
Ingen luft kommer undan.

s-bag Clinic - antiallergi

Dammpåse filtrerar upp till 99,9 % av pollen, sporer 
och allergener. Perfekt för allergiker!

Active Fragrance Control

Jewel levereras med en fullständigt integrerad och 
justerbar Active Fragrance Control som ger en 
fräsch och ren lukt. Doftgranulaten finns med 
blomdoft (FC8025) och citrondoft (FC8026).

TriActive-munstycke

med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 
3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på 
munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är 
maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde 
genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar 
ihop damm och smuts som samlas nära möbler och 
väggar.
FC9074/01

Specifikationer
Prestanda
• Ineffekt (max): 2000 W
• Ineffekt (IEC): 1800 W
• Ljudnivå (Lc IEC): 76 dB
• Sugeffekt (max): 450 W
• Uppsugningskraft (max): 32 kPa
• Luftflöde (max): 43 l/s

Design
• Färg: Djupröd

Användbarhet
• Aktionsradie: 10 m
• Sladdlängd: 7 m
• Rörkoppling: Knapp
• Bärhandtag: Front
• Rörtyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
• Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
• Damm full-indikator
• Hjultyp: Gummi
• Clean Comfort Cassette
• Active Fragrance Control

Munstycken och tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet 

munstycke
• Standardmunstycke: TriActive-munstycke
• Tillbehörsförvaring: På handtaget

Vikt och mått
• Produktens vikt: 5,7 kg

Filtrering
• Typ av dammpåse: s-bag Clinic - antiallergi
• Dammkapacitet: 3 L
• Utblåsfilter: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-

filter
• HEPA AirSeal
•
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