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en högsta sugeffekten med PowerCyclone 8*

llergyLock suger upp >99,9 %** av fint damm
ilips påslösa dammsugare i 7000-serien har vår högsta sugeffekt någonsin. Städa enkelt 
d PowerCyclone 8-teknik och ett TriActive+ LED-munstycke som avslöjar dolt damm.

Överlägsna prestanda
• TriActive+ LED-munstycket avslöjar dolt damm för en grundlig rengöring
• Allergilåset håller kvar damm inuti för en hög hygiennivå
• Motor på 900 W för hög sugeffekt
• PowerCyclone 8 ger högsta möjliga sugeffekt under längre tid
• Allergy H13-filtersystem som fångar upp >99,9  % av fint damm
• Mini-turbo-borste för enkel borttagning av hår (från husdjur) och ludd

Enkel rengöring
• Mjuk borste integrerad i handtaget, alltid klar att använda
• Digital effektkontrollfunktion för att justera sugeffekten
• Dammbehållare utformad för hygienisk tömning med en hand
• Inbyggda tillbehör: förvaras på ett praktiskt sätt, alltid till hands

Superior performance
• 99,9 % dammuppsugningsförmåga** för noggranna städresultat



 99,9 % dammuppsugningsförmåga**

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

Högeffektiv motor på 900 W

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

PowerCyclone 8-teknik

PowerCyclone 8-tekniken har en kraftfull, 
virvlande funktion som maximerar luftflödet 
och ger högsta möjliga sugeffekt. Mycket 
snabbt luftflöde i den cylindriska behållaren 
separerar effektivt damm från luften i 
>185 km/h, vilket ger högre sugeffekt under 
längre tid för ett perfekt resultat.

Allergilås

Allergilåssystemet använder en sensor för att 
säkerställa att dammbehållaren är helt 
försluten innan den används, vilket gör att 
damm och allergener hålls kvar inuti för en ren 
och mycket hygienisk miljö.

TriActive+ LED-munstycke

TriActive+ LED-lampor gör att osynligt damm 
syns på hårda golv så att du aldrig missar ett 
område och kan säkerställa den mest 
noggranna rengöringen på alla typer av hårda 
golv. En sensor tänder automatiskt LED-
lamporna när munstycket används och släcks 
när det inte används. 3 st AA-batterier 
medföljer.

Inbyggda tillbehör

De inbyggda tillbehören förvaras praktiskt i det 
bakre facket så att de alltid är lätta att komma 
åt när du behöver dem.

Digital effektkontroll

Den digitala effektkontrollfunktionen justerar 
enkelt sugeffekten för olika 
rengöringsuppgifter, från hårda golv till mjuka 
möbler, med bara en knapptryckning.

Hygienisk kassering av damm

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

Inbyggd borste

Ett dammborstverktyg finns inbyggt i 
handtaget, vilket innebär att detta alltid är redo 
att användas på möbler, platta ytor och 
stoppning.
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Prestanda
• Luftflöde (max): 32,5 l/s
• Ljudnivå: 67 – 75 dB
• Ineffekt (max): 900 W

Design
• Färg: Bläcksvart

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

Munstycken och tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet 

munstycke, Inbyggd borste
• Standardmunstycke: TriActive+ LED-munstycke
• Tillbehörsförvaring: I enheten

• Extra munstycke: Miniturboborste
• Extra tillbehör: 3 AA-batterier

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

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Strömförbrukning i standbyläge: < 0,5 W
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Filtrering
• Dammkapacitet: 2 L
• Utblåsfilter: Allergy H13-filter
• Motorfilter: Tvättbart filter med lång livslängd
• Filtreringsnivå: HEPA13-nivå****

Tillbehör
• Filterutbytessats: CP0618 intagsfilter, CP0617 

utblåsfilter
•
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* sugeffekt jämfört med de 10 bästsäljande avancerade påslösa 
dammsugarna (> 150 €) i Tyskland H1 2019

* *Filtreringsprestandan har testats enligt DIN EN 60312/11/2008.
* ***Filtreringsnivåer testas enligt EN60312-1-2017 och motsvarar 

HEPA 13
* **99,9 % dammuppsugningsförmåga på hårda golv med sprickor 

(IEC62885-2).
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