Philips 9000 series
Stofzuiger zonder zak

900W - 99,9% stofopname
Allergy H13 allergiefilter
TriActive Ultra-mondstuk
Grote roterende turboborstel

XB9154/09

De hoogste zuigkracht*
Voor het beste schoonmaakresultaat**
De stofzuiger zonder zak series 9000 heeft de hoogste zuigkracht in zijn klasse*, dankzij de krachtige en
efficiënte 900W motor. Met een stofopname van 99,9%** is deze stofzuiger geschikt voor een diepe
reiniging van harde vloeren tot hoogpolig tapijt. Het innovatieve TriActive Ultra-mondstuk reinigt
grondig en langs alle kanten, zowel voorwaarts als achterwaarts. Dankzij de ergonomische handgreep,
met geïntegreerde afstandsbediening, is stofzuigen nooit zo comfortabel geweest. De grote roterende
turboborstel is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil uit uw tapijt.
Superieure prestaties
• TriActive Ultra-mondstuk verzamelt stof en vuil van elke vloer
• Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% van fijnstof op
• PowerCyclone 10 levert langer een extreem sterke zuigkracht
• Super Turbo-borstel, ideaal voor grondige reiniging van huisdierenharen en pluisjes
Moeiteloos reinigen
• NanoClean-technologie minimaliseert stofwolken
• ErgoGrip met afstandsbediening voor optimaal gebruiksgemak
• Maak kwetsbare items zoals meubilair en bekleding schoon
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Kenmerken

PowerCyclone 10-technologie

NanoClean-technologie

huisdierenhaar en huisstofmijt. Dit is ideaal
voor mensen met een allergie. Het
filtratieniveau is gelijk aan HEPA 13***.
Afstandsbediening

De geavanceerde PowerCyclone 10technologie is ontwikkeld om de luchtstroom
te maximaliseren met krachtige, wervelende
actie voor een extreme zuigkracht. De
superieure versnelde luchtstroom in de
cilindrische kamer scheidt stof efficiënt van
lucht, waardoor langer een sterkere zuigkracht
wordt geleverd. Zo geniet u van de beste
schoonmaakprestaties op alle soorten
vloeren**.

NanoClean-technologie minimaliseert
stofwolken, zodat uw huis en vloeren schoon
blijven. Stof valt onder in de bak en blijft niet
aan de zijkanten plakken. Wanneer het tijd is
om de bak te legen, schuiven stof en vuil
simpelweg naar buiten.
Geïntegreerde borstel

TriActive Ultra-mondstuk

De ErgoGrip-handgreep is ontworpen voor
comfort en efficiëntie, zodat u gemakkelijk
krappe ruimtes kunt bereiken. Maak sneller
schoon dankzij de bedieningsopties: verminder
het vermogen of schakel het apparaat uit met
één druk op de knop.
Super Turbo-borstel

De stofborstel is in het handvat ingebouwd,
zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik
op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.
Het TriActive Ultra-mondstuk vangt grof en
fijn stof in één keer op van alle kanten. Het
mondstuk maakt gebruik van zuigkracht voor
snellere resultaten, bij ieder gebruik en op elk
type vloer.

Allergy H13-filter

Het Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9%
van de fijne stofdeeltjes op, waaronder pollen,

De Super Turbo-borstel zorgt voor diepe
reiniging van tapijten. De borstel draait in het
mondstuk zodat u eenvoudig huisdierenhaar,
pluisjes en zelfs de kleinste stofdeeltjes kunt
verwijderen. Dit levert betere
schoonmaakprestaties en is ideaal voor
mensen met huisdieren.
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Specificaties
Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 6,2 kg

Ontwerp

Mondstukken en accessoires

• Kleur: Volledig zwart

Performance

• Ingangsvermogen (IEC): 899 W
• Geluidsniveau: 77 dB

Bruikbaarheid
•
•
•
•
•

• Snoerlengte: 8,0 m
• 'Stofemmer vol'-indicator
• Type wielen: Rubberen

Buiskoppeling: SmartLock
Actieradius: 11 m
Handgreep: Bovenkant en voorkant
Energiebeheer: Afstandsbediening
Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Publicatiedatum
2021-12-20
Versie: 1.0.3

EAN: 08 71010 39317 13

• Standaardmondstuk: TriActive Ultra-mondstuk
• Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein
mondstuk, Geïntegreerde borstel
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op
handgreep
• Extra accessoires: Super Turbo-borstel

Filtering

• Stofinhoud: 2,2 L
• Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
•
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* Zuigkracht vergeleken met de tien meestverkochte hoogwaardige
stofzuigers zonder zak (> € 150) in Duitsland H1 2019
* *Getest door Philips-laboratoria op de opname van gemiddeld fijn en
grof stof op harde en zachte vloeren, vergeleken met de 10
bestverkochte stofzuigers zonder zak in Duitsland, december 2019.
* **Filtratieniveaus zijn getest volgens EN60312-1-2017 en zijn
gelijkwaardig aan HEPA 13

