
 

 

Philips 5000 Series
Dammsugare utan påse

PowerCyclone 7
PowerCyclone 7 för bättre 
sugkraft
Allergifilter fångar upp 99,9 % 
damm
Turboborstmunstycke tar bort 
hår från husdjur

FC9556/09
50 % mer sugeffekt

Suger upp >99,9 % av fint damm*
Philips PowerPro Active påslös dammsugare levererar rengöringsprestanda i toppklass. Det är tack vare 

den avancerade PowerCyclone 7-tekniken som ger hög sugkraft längre, samt TriActive+-munstycket 

som är utformat för att maximera dammuppsamlingen. Dammbehållaren är designad för hygienisk 

tömning.

Överlägsna prestanda
• PowerCyclone 7 ger hög sugkraft under längre tid
• 99,9 % dammuppsugningsförmåga** för bra rengöringsprestanda
• Motor på 900 W för hög sugeffekt
• Turboborste – perfekt för att rengöra hår (från husdjur) och ludd
• TriActive+-munstycken ger utmärkta prestanda på alla golv
• Allergy H13-filtersystem som fångar upp >99,9  % av fint damm
• Effektkontrollsfunktion för att justera sugeffekten

Enkel rengöring
• Kompakt design med främre och övre handtag för enkel transport
• Mjuk integrerad borste i handtaget och munstycke för möbler
• Mjukt skydd och gummihjul som skyddar möbler
• Dammbehållare utformad för hygienisk tömning med en hand



 Högeffektiv motor på 900 W

Högeffektiv motor på 900 W med över 50 000 
varv/min ger hög sugeffekt för en djup 
rengöring varje gång. Registrera dig på 
Philips.com inom 3 månader efter köpet för en 
kostnadsfri 5-årig motorgaranti.

99,9 % dammuppsugningsförmåga**

TriActive+-munstycke och långvarig kraftfull 
sugeffekt ser till att du kan dammsuga upp 
99,9 % av fint damm**.

PowerCyclone 7-teknik

PowerCyclone 7-tekniken har en 
aerodynamisk design som minimerar 
luftmotståndet och säkerställer en långvarig 
och kraftfull sugeffekt. Mycket snabbt luftflöde 
i den cylindriska behållaren och unika blad som 
effektivt separerar damm från luften.

TriActive+-munstycke

TriActive+-munstycket använder tre 
rengöringsfunktioner på en gång. Det har en 
större öppning framtill för att suga upp större 
föremål medan den specialutformade 
undersidan tar bort damm från mattor på 
djupet. Luftkanaler och borstar på munstyckets 
båda sidor suger upp damm och smuts längs 
väggar och möbler.

Effektkontroll

Effektkontrollfunktionen justerar enkelt 
sugeffekten för olika rengöringsuppgifter, från 
hårda golv till mjuka möbler.

Kompakt och lätt

Kompakt och lätt design gör det enkelt att 
både förvara och lyfta dammsugaren. I designen 
ingår övre och främre handtag för enkel 
transport.

Hygienisk kassering av damm

Dammbehållaren är enkel att tömma och 
utformad för hygienisk tömning med en hand, 
vilket minimerar dammoln.

Borste och munstycke för möbler

Dammborstverktyget är inbyggt i handtaget så 
det finns alltid till hands att användas på 
möbler, plana ytor och klädslar. Munstycket 
för möbler är utformat för optimal rengöring 
av mjuka möbler som kuddar, soffor och 
fåtöljer, och till och med för att ta bort hår från 
husdjur.

Allergy H13-filter

Allergy H13-filtersystem fångar upp >99,9 % av 
fina dammpartiklar – inklusive pollen, hår från 
husdjur och dammkvalster – perfekt för 
allergiker. Filtreringsnivån motsvarar HEPA 
13***.
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Prestanda
• Ineffekt (IEC): 899 W
• Ljudnivå: 71-77 dB
• Ineffekt (max): 900 W

Design
• Färg: Lourosblå

Användbarhet
• Aktionsradie: 9 m
• Rörkoppling: ActiveLock
• Bärhandtag: Ovan-och framsida
• Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
• Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
• Hjultyp: Gummi

Munstycken och tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Inbyggd 

borste
• Standardmunstycke: TriActive+-munstycke

• Tillbehörsförvaring: På rörhållaren
• Extra munstycke: Turboborste, Munstycke för 

möbler, Munstycke för hårda golv

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 412 x 280 x 280 mm
• Produktens vikt: 4,5 kg

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

Tillbehör
• Modell för ersättningsfiltret: FC8010/02

Filtrering
• Dammkapacitet: 1,5 L
• Utblåsfilter: Allergy H13-filter
• Motorfilter: Tvättbart filter
• Filtreringsnivå: HEPA 13-nivå***
•
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* Sugeffekt jämfört med PowerPro Active såld under 2019 och testad 
enligt IEC 60312. Filtreringsprestandan har testats enligt DIN 60312/
11 SV/2008.

* * 99,9 % dammuppsugningsförmåga på hårda golv med sprickor 
(IEC62885-2).

* **Filtreringsnivåer testas enligt EN60312-1-2017 och motsvarar 
HEPA 13.
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