
 

 

Philips 2000 Series
Poseløs støvsuger

850 W
PowerCyclone 4
Super Clean Air-filter
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Po
øy sugeeffekt med kraftig motor
lid form som du kan stole på

ngjør effektivt og hold det enkelt rent ved hjelp av den poseløse støvsugeren i 2000-
rien fra Philips. Gled deg over flotte rengjøringsresultater hver gang takket være 
werCyclone 4-teknologi og flerfunksjonsmunnstykke for alle typer gulv.

Overlegen ytelse
• Utviklet og konstruert i Nederland
• PowerCyclone 4 opprettholder en langvarig høy ytelse
• Super Clean Air-filtersystemet fanger opp >99 %** av partikler
• Motor på 850 W for høy sugeeffekt
• 99,9 % støvoppsamling* gir deg høy rengjøringsytelse
• Flerfunksjonsmunnstykke for grundig rengjøring

Rengjøring uten anstrengelse
• Kompakt og lett for enkel bæring
• Støvbeholder utformet for hygienisk tømming med én hånd
• Medfølgende tilbehør: Praktisk oppbevart og alltid tilgjengelig

Rengjøring uten anstrengelse
• Lang rekkevidde på 9 meter uten å trekke ut støpselet



 Svært effektiv motor på 850 W

Effektiv motor på 850 W gir høy sugeeffekt for 
et flott rengjøringsresultat.

99,9 % støvoppsamling

Flerfunksjonsmunnstykke og høy sugeeffekt 
sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv*.

PowerCyclone 4-teknologi

PowerCyclone 4-teknologien akselererer 
luftstrømmen i det sylinderformede kammeret 
for å skille støv fra luften og opprettholde mer 
kraft lenger.

Flerfunksjonsmunnstykke

Flerfunksjonsmunnstykket kan enkelt justeres 
ved hjelp av fotpedalen for optimal bruk på 
harde gulv eller tepper.

Støvbeholder som er enkel å tømme

Støvbeholderen som er enkel å tømme, er 
utformet for hygienisk avhending med én hånd 
for å minimere støvskyen.

Kompakt og lett

Den kompakte og lette designen gjør det 
enkelt å oppbevare og bære støvsugeren.

Lang rekkevidde på 9 meter

Rekkevidde på 9 meter fra kontakt til dyse 
muliggjør bruk på lengre avstand uten å trekke 
ut støpselet.

Praktisk medfølgende tilbehør

Fugemunnstykket er integrert i støvsugeren, 
slik at det er enkelt å bruke når du trenger det.

Super Clean Air-filter
Super Clean Air-filtersystemet fanger opp 
>99 %* små støvpartikler og slipper ut renere 
luft i hjemmet

Kvalitet du kan stole på
Konstruert og utviklet i Nederland med en 
gratis toårs garanti. Registrer støvsugeren på 
nett hos oss!
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Poseløs støvsuger
850 W PowerCyclone 4, Super Clean Air-filter
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Munnstykker og tilbehør
• Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke
• Standardmunnstykke: Flerfunksjonsmunnstykke

Tilbehør
• Modell av erstatningsfilter: XV1220

Formgivning
• Farge: Mørkeblå og gul

Vekt og mål
• Mål, produkt (L x B x H): 408 x 265 x 

239 millimeter
• Vekt, produkt: 4 kg

Bærekraftighet
• Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
• Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Ytelse
• Inngangseffekt (IEC): 750 W
• Lydnivå: 77 dB
• Inngangseffekt (maks.): 850 W

Filtrering
• Støvkapasitet: 1,3 L
• Utblåsningsfilter: Super Clean Air-filter
• Motorfilter: Vaskbart filter

Brukervennlighet
• Rekkevidde: 9 m
• Rørkobling: Konisk
• Bærehåndtak: Front
• Ledningslengde: 6 m
• Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
• Hjultype: Plast
•
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850 W PowerCyclone 4, Super Clean Air-filter

* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).
* * Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-2017 og 

tilsvarer EPA12.
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