
 

 

Philips 2000 Series
Stofzuiger met zak Series 
2000

900W - 99,9% stofopname
Multifunctioneel mondstuk
Compact en lichtgewicht
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oge zuigkracht op alle vloertypen
uurzaam, betrouwbaar design
 Philips stofzuiger met zak Series 2000 heeft een efficiënte motor en maakt perfect 
oon. Houd de lucht in uw huis schoon en gezond met ons allergiefilter dat 99,9%+ 

n alle schadelijke deeltjes opvangt.

Superieure prestaties
• Het allergiefilter houdt 99,9% van de deeltjes tegen, ECARF-gecertificeerd
• Multifunctioneel mondstuk voor geweldige reiniging op verschillende vloeren
• 99,9% stofopname* voor grondige schoonmaakresultaten
• Motor van 900W voor hoge zuigkracht

Moeiteloos reinigen
• Compact en licht voor draaggemak
• Groot bereik van 9 meter, gaat verder zonder loskoppelen
• Gemakkelijke, duurzame zakken passen in grote stofbak van 3 liter
• Het ingebouwde hulpstuk is handig opgeborgen, zodat het altijd bij de hand is



 Motor van 900 W met hoog rendement

De motor van 900 W met hoog rendement 
levert een hoge zuigkracht voor geweldige 
schoonmaakresultaten.

99,9% stofopname*

Het hoogwaardige mondstuk en de hoge 
zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van het 
fijne stof* kunt opzuigen.

Compact en lichtgewicht

Het compacte en lichte design zorgt ervoor 
dat de stofzuiger eenvoudig kan worden 
opgeborgen en gedragen.

Groot bereik van 9 meter

Bereik van 9 meter van stekker naar mondstuk 
voor langer gebruik zonder loskoppelen.

Gecertificeerd allergiefilter

Het gecertificeerde allergiefilter vangt 99,9% 
van de stofdeeltjes op, waaronder pollen, 
huisdierenhaar en huisstofmijt. Dit is ideaal 
voor mensen met een allergie.

Handige geïntegreerde accessoires

Het spleetmondstuk is geïntegreerd in de 
stofzuiger en is dus gemakkelijk bereikbaar 
wanneer u dat nodig hebt.

Duurzame s-zakken van 3 liter

De grote stofbak van 3 liter en de duurzame 
universele zakken zorgen voor een optimale 
zuigkracht totdat de bak vol is. Het stof zit in 
een afgesloten ruimte, dus u kunt het zonder 
knoeien afvoeren.

Multifunctioneel mondstuk

Het multifunctionele mondstuk kan eenvoudig 
worden versteld met het voetpedaal voor 
optimaal gebruik op harde vloeren of tapijten.
FC8240/09

Kenmerken
Stofzuiger met zak Series 2000
900W - 99,9% stofopname Multifunctioneel mondstuk, Compact en lichtgewicht



Publicatiedatum  
2023-03-28

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 80740 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Mondstukken en accessoires
• Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
• Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: 

Geïntegreerd
• Borstel: Nee

Ontwerp
• Kleur: Star Blue

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (l x b x h): 403 x 263 x 

220 mm
• Productgewicht: 4,3 kg

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance
• Ingangsvermogen (IEC): 750 W
• Geluidsniveau: 77 dB
• Ingangsvermogen (max.): 900 W

Filtering
• Type stofzak: s-bag Classic Long Performance
• Stofinhoud: 3 L
• Uitblaasfilter: Allergiefilter
• Motorfilter: 1 laag schuimscheider

Bruikbaarheid
• Buiskoppeling: Conisch
• Actieradius: 9 m
• Handgreep: Bovenkant en voorkant
• Energiebeheer: Nee
• Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
• Snoerlengte: 6 m
• Type wielen: Plastic
•
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Specificaties
Stofzuiger met zak Series 2000
900W - 99,9% stofopname Multifunctioneel mondstuk, Compact en lichtgewicht

* 99,9% stofopname op harde vloeren met openingen (IEC62885-2).
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