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Pölypussiton pölynimuri

900 W
PowerCyclone 7
Allergy H13 -suodatin
TriActive+-suutin

FC9550/09
50 % enemmän imutehoa

Kerää yli 99,9 % hienosta pölystä*
Philipsin pölypussittomalla 5000-sarjan imurilla saat perusteellisen imurointituloksen 
vaivattomasti, sillä se käyttää PowerCyclone 7 -tekniikkaa ja siinä on kolme optimoitua 
puhdistustoimintoa yhdistävä TriActive+-suutin.

Loistava suorituskyky
• PowerCyclone 7 säilyttää imutehon parempana pidempään
• Kerää 99,9 % pölystä** ja takaa erinomaisen siivoustehon
• 900 watin moottori takaa suuren imutehon
• TriActive+-suuttimen suorituskyky on erinomainen kaikilla lattiapinnoilla
• Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 99,9 % pölyhiukkasista
• Ohjaustoiminnolla säädettävä imuteho

Helppoa siivousta
• Kahvaan integroitu käyttövalmis pehmeä harja
• Pienikokoinen, helppo kantaa edessä ja päällä olevista kahvoista
• Pehmeä puskuri ja kumipyörät suojaavat kalusteita
• Pölysäiliön voi tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä



 Tehokas 900 W:n moottori

Tehokas 900 W:n moottori pyörii yli 50 000 
kierrosta minuutissa ja takaa voimakkaan 
imutehon, joten siivous onnistuu aina yhtä 
perusteellisesti. Rekisteröimällä osoitteessa 
Philips.com 3 kuukauden kuluessa ostoksesta 
saat 5 vuoden moottoritakuun kaupan päälle!

Kerää 99,9 % pölystä**

TriActive+-suutin ja pysyvä ja tehokas imuteho 
takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta 
pölystä**.

PowerCyclone 7 -tekniikka

PowerCyclone 7 -ilmankiertotekniikka 
minimoi ilmanvastuksen ja varmistaa pysyvästi 
tehokkaan imutehon. Kiihdytetty ilmavirta 
sylinterin muotoisessa kammiossa sekä 
ainutlaatuiset poistoaukon lavat poistavat 
pölyn tehokkaasti ilmasta.

TriActive+-suutin

TriActive+-suutin käyttää kolmea 
siivoustoimintoa yhdellä vedolla. Sen etuosan 
suurempi imuaukko imee isommat roskat ja 
erikoismuotoiltu pohjalevy avaa lattiamattoa, 
jotta syvällekin painunut pöly saadaan imettyä. 
Suuttimen sivuilla olevat imuaukot ja harjat 
keräävät myös seinän ja huonekalujen 
vierustoilla olevat roskat.

Virranhallinta

Ohjaustoiminnolla säädettävä imuteho eri 
kohteille, kuten koville lattiapinnoille ja 
pehmustetuille kalusteille.

Pienikokoinen ja kevyt

Pienen koon ja kevyen muotoilun ansiosta 
imurin säilyttäminen ja nostaminen on 
vaivatonta. Sitä on myös helppo kantaa päällä ja 
edessä olevista kahvoista.

Hygieeninen pölynpoisto

Pölysäiliö on suunniteltu niin, että sen voi 
irrottaa ja tyhjentää hygieenisesti yhdellä 
kädellä, eikä pöly leviä ympäristöön.

Integroitu harja

Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää 
huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

Allergy H13 -suodatin

Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 
99,9 % pienistä pölyhiukkasista, kuten 
siitepölystä, karvoista ja pölypunkeista. Sopii 
täydellisesti allergikoille. Suodatustaso on 
HEPA 13***.
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Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, 

Integroitu harja
• Vakiosuutin: TriActive+-suutin
• Tarvikesäilytys: Varren pidikkeessä
• Lisäsuutin: Kovien lattiapintojen suutin

Tarvikkeet
• Vaihtosuodattimen malli: FC8010/02

Muotoilu
• Väri: Syvänmusta

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (PxLxK): 412 x 280 x 280 mm
• Tuotteen paino: 4,5 kg

Ympäristö
• Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Suorituskyky
• Tuloteho (IEC): 899 W
• Äänentaso: 71-77 dB
• Syöttöteho (enintään): 900 W

Suodatus
• Pölykapasiteetti: 1,5 V
• Poistosuodatin: Allergy H13 -suodatin
• Moottorin suodatin: Pestävä suodatin
• Suodatustaso: HEPA 13 -taso***

Käytettävyys
• Putkiliitin: ActiveLock
• Toimintasäde: 9 m
• Kantokahva: Päällä ja edessä
• Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen 

teleskooppiputki
• Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
• Renkaan tyyppi: Kumi
•
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Tekniset tiedot
Pölypussiton pölynimuri
900 W PowerCyclone 7, Allergy H13 -suodatin, TriActive+-suutin

* imuteho verrattuna PowerPro Active 2019 -malliin ja testattuna IEC 
60312 -standardin mukaisesti. Suodatusteho testattu DIN EN 60312/
11/2008 -standardin mukaisesti.

* *Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista (IEC62885-2).
* **Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on 

HEPA 13.
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