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Stofzuiger zonder zak
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rachtige reiniging en superieure stofopname

eschikt voor gezinnen en huisdiereigenaren
 Philips stofzuiger zonder zak Series 7000 is speciaal ontworpen voor een superieure reiniging en is 

ermate geschikt voor mensen met kinderen, huisdieren en allergieën. De krachtige en efficiënte 

0W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%.* Het Allergy Lock systeem, met ingebouwde 

sor, sluit de stofemmer volledig af, zodat stof en allergenen niet kunnen ontsnappen. Het 

rketmondstuk is geschikt voor de reiniging van houten vloeren. Gebruik het CarpetClean mondstuk 

or een diepe reiniging van hoogpolig tapijt.

Superieure prestaties
• Allergy Lock vangt stof in het apparaat op voor een hoge mate van hygiëne
• 99,9% stofopname*** voor goede reinigingsprestaties
• Motor van 900W voor hoge zuigkracht
• PowerCyclone 8 maakt langer een extreem sterke zuigkracht mogelijk
• TriActive+-mondstuk voor hoge prestaties op alle vloeren
• Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% van fijnstof op
• Het mondstuk voor tapijtreiniging glijdt gemakkelijk voor een grondige tapijtreiniging

Moeiteloos reinigen
• Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
• Zuigkracht instellen met digitaal energiebeheer
• Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand



 Motor van 900 W met hoog rendement

De zeer efficiënte motor van 900 W met meer 
dan 50.000 toeren per minuut genereert een 
hoge zuigkracht voor een grondige reiniging, 
elke keer weer. Registreer u binnen 3 maanden 
na aankoop op Philips.com om 5 jaar garantie 
op de motor te krijgen.

99,9% stofopname***

Het TriActive+-mondstuk en de extreme 
zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van het 
fijne stof*** kunt opzuigen.

PowerCyclone 8-technologie

De PowerCyclone 8-technologie biedt een 
krachtige, wervelende werking voor een 
maximale luchtstroom en de hoogste 
zuigkracht. De superversnelde luchtstroom in 
de cilindrische kamer scheidt stof efficiënt van 
de lucht bij > 185 km/h, waardoor de 
zuigkracht langer blijft bestaan, voor een 
perfect resultaat.

Allergy Lock

Het Allergy Lock-systeem maakt gebruik van 
een sensor om ervoor te zorgen dat de stofbak 
volledig is afgedicht voordat deze wordt 
gebruikt. Stof en allergenen worden in de 
stofbak ingesloten voor een schone en 
ultrahygiënische omgeving.

TriActive+-mondstuk

Het TriActive+-mondstuk voert 3 
reinigingshandelingen in één keer uit. Aan de 
voorzijde zit een grotere opening om grotere 
vuildeeltjes op te zuigen, terwijl de speciaal 
ontworpen zoolplaat stof diep uit tapijt 
verwijdert. Luchtkanalen en borstels aan beide 
zijden van het mondstuk nemen stof en vuil op 
langs muren en meubels.

Geïntegreerde accessoires

Geïntegreerde accessoires zijn handig 
opgeborgen in een compartiment aan de 
achterkant, zodat u ze altijd gemakkelijk kunt 
vinden wanneer u ze nodig hebt.

Digitale energiebeheer

Met de functie voor digitaal energiebeheer past 
u de zuigkracht eenvoudig met één druk op de 
knop aan voor verschillende 
schoonmaaktaken, of u nu harde vloeren of 
zachte meubels wilt reinigen.

Hygiënisch stofzak legen

De stofbak is zo ontworpen dat deze 
eenvoudig en hygiënisch kan worden 
verwijderd en geleegd met één hand, om 
stofwolken te minimaliseren.

Geïntegreerde borstel

De stofborstel is in het handvat ingebouwd, 
zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik 
op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.
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Ontwerp
• Kleur: Louros-blauw

Performance
• Luchtsnelheid (max.): 32,5 l/s
• Geluidsniveau: 67 – 75 dB
• Ingangsvermogen (max.): 900 W

Bruikbaarheid
• Actieradius: 10 m
• Buiskoppeling: SmartLock
• Handgreep: Bovenkant en voorkant
• Snoerlengte: 7 m
• Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
• Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
• Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires
• Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
• Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 

Geïntegreerde borstel, Klein mondstuk
• Extra mondstuk: Mondstuk voor tapijtreiniging, 

Mondstuk voor harde vloeren
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: 

Geïntegreerd
• Extra accessoires: Vervangend filter: FC8003/01

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (l x b x h): 505 x 292 x 

292 mm
• Productgewicht: 5,5 kg

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

Duurzaamheid
• Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W

Filtering
• Stofinhoud: 2 L
• Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
• Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter
• Filtratieniveau: Niveau HEPA13****
•
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* zuigkracht vergeleken met de tien meestverkochte hoogwaardige 
stofzuigers zonder zak (> € 150) in Duitsland H1 2019

* * Filtratieprestatie wordt getest volgens DIN EN 60312/11/2008.
* Stofopname van 99,9% op harde vloeren met spleten (IEC62885-2).
* *Filtering is getest volgens de EN60312-1-2017 normering en is 

gelijkwaardig aan de HEPA 13 standaard.

http://www.philips.com

