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Det kan vara svårt att välja rätt när man ska köpa en dammsugare. I den här foldern 
får du tips, råd och en enkel modellöversikt. Efter att ha läst den får du förhoppnings-
vis lite enklare att göra ditt val. 

Dammsugare med påse
Påsdammsugaren är en riktig trotjänare. I princip har den varit 
med sedan dammsugarens födelse (1907). Den fungerar så 
att luften först passerar en dammpåse och sedan ett filter. När 
påsen är full, kastas den och byts mot en ny. 

Dammsugare utan påse
I en påslös dammsugare har påsen ersatts med en behållare där 
dammet samlas. För ett bestående resultat krävs då ett filter 
som hindrar dammet från att komma in i maskinens motor. 
För detta ändamål har den s.k cyklontekniken tagits fram, vilken 
bygger på idén att luften cirkulerar som en cyklon i behållaren, 
pressas ut mot kanterna och sedan faller till botten. Luften som 
lämnar behållaren är därmed fri från merparten av dammpar-
tiklarna och återstående partiklar fångas upp i ett cylindriskt 
filter som rengörs med jämna mellanrum. Dammbehållaren 
töms efter dammsugning eller när den är full. 

Handdammsugare
En handdammsugare passar perfekt för småstädning och spill och 
drivs oftast med laddningsbara batterier som laddas i ett vanligt 
eluttag. Vissa modeller har även skaft och golvmunstycke och 
det finns till och med de som kan laddas i bilen. Prestandan hos 
en handdammsugare kan inte jämföras med den hos en vanlig 
dammsugare. Den är dock ett utmärkt komplement till hemmets 
ordinarie dammsugare. 

Sugförmåga
En dammsugares viktigaste egenskap är förstås att suga damm. 
Förmågan beror av såväl sugeffekten som munstyckets ut-
formning. När påsen fylls med damm ökar luftmotståndet och 
sugförmågan reduceras. Glöm därför inte att byta påse så snart 

den börjar full och kontrollera gärna innan du gör ditt köp att 
påsen är lätt att byta. Om du väljer en påslös modell, testa hur 
behållaren töms. 

Filter
När dammet sugits in i dammsugaren är det viktigt att det stan-
nar där och inte försvinner ut igen med utblåsluften. Kontrollera 
därför filtrets typ och täthet. Det finns i princip två typer av 
filter, mikrofilter och hepafilter. De senare är extra täta. 

Är du allergisk? Då är det extra viktigt att dammsugaren är tät 
och har ett filter av hög kvalitet. Hepa-filtret som tar bort även 
det allra minsta partiklarna som pollen och kvalster, rekommen-
deras. Ju högre ”hepa-tal” desto högre täthet.

Ljud
Att en dammsugare låter, är svårt att komma ifrån. Ljudnivån 
skall dock inte vara besvärande. Gör en kontroll innan köpet 
och tänk på att nivån kan regleras genom att sänka motorns 
varvtal (men då sänks också sugkraften). Ljud från handdamm-
sugare är generellt lägre.

Smidighet
Handen på hjärtat, hur ofta dammsuger du? Ett par gånger i 
veckan kanske. Var då noga med att dammsugaren är lätt att 
både plocka fram och manövrera. Testa om den är följsam. 
Kolla även sladdlängden så att den når dit du vill. En check av 
hjulen kan också vara på sin plats. De ska rulla bra på dina golv 
och mattor och notera gärna att med gummihjul riskerar du 
inga repor. Om du har skrymslen eller utrymmen som är svåra 
att komma åt, kan det vara klokt att även kolla munstyckets 
utformning. 

På grund av katalogens produktionstid eller av andra orsaker kan det hända att produkternas egenskaper och/eller utseende inte överensstämmer med det som beskrivs i katalogen. 
Orsaker till förändringar kan vara: tekniska förbättringar, färgändringar, tillgänglighet eller andra oförutsedda omständigheter.

Med eller utan påse?
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Performer
Den här maskinen är mycket tät och rekommenderas därför av Astma & Allergiförbundet. Dammet fångas 
upp av ett högeffektivt fi lter som gör utblåsluften ren och och fri från partiklar. Påsen är extra stor och byts 
snabbt, enkelt och hygieniskt med hjälp av en Clean Comfort Casette. Tack vare den extremt starka motorn 
får du dessutom skinande rent på ett kick. Philips unika Tri-Active-munstycke är aerodynamiskt utformat för 
maximal rengöringseffekt, har sidoborstar som tar bort damm från hörn 
och vinklar och har en främre öppning som suger upp stora bitar. 
Varje drag ger därför ett omedelbart glänsande resultat! 

Tillbehör Performer : S-bag Classic Long Performance, S-bag Clinic, S-bag Anti-odour, Hepa13 fi lter FC8038/01

FC9170

•  Sugeffekt: Enastående 500 watt 
•  Motoreffekt: 2200 watt
•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active utmärkt på både hårda och mjuka golv
•  Täthet: Fullständig HEPA-förslutning
•  Utblåsfi lter : Tvättbart Ultra Clean Air HEPA 13-fi lter fångar upp 
 99,95 % av allt damm
•  Påse, modell: Klassisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 4 liter med indikator för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 9 m
•  Aktionsradie: 12 m
•  Hjul: Gummihjul utan risk för repor
•  Färg: Blågrå

FC9176

•  Sugeffekt: Enastående 500 watt 
•  Motoreffekt: 2200 watt
•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active utmärkt på både hårda och mjuka golv
•  Extra munstycke: Super Parquet för rengöring och polering av hårda golv
•  Täthet: Fullständig HEPA-förslutning
•  Utblåsfi lter : Tvättbart Ultra Clean Air HEPA 13-fi lter fångar upp 
 99,95 % av allt damm
•  Påse, modell: Klassisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 4 liter med indikator för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 9 m
•  Aktionsradie: 12 m
•  Hjul: Gummihjul skyddar golv från repor
•  Tillbehör: Fjärrkontroll
•  Färger : Röksvart
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FC9070-serien
FC9070-serien är idealisk för dig som vill ha snygga resultat snabbt. Med FC9070s överlägsna sugeffekt blir det 
skinande rent. FC9070 levereras med en fullständigt integrerad och justerbar Active Fragrance Control  
som gör att utblåsluften sprider en naturlig och behaglig doft i det nystädade rummet.

FC9070-serien med HEPA-förslutning i kombination med Ultra Clean Air HEPA 13-filtret behåller 99,5 % av 
allt damm inuti dammsugaren. Det innebär att den samlar upp allt damm, vilket bidrar till att undvika allergiska 
reaktioner. Du får fina resultat på ett ögonblick med en motor på 2000 W som maximalt genererar en sugkraft 
på 450 W.  Active Fragrance-kontrollen ger en fräsch och ren doft.

FC9076

•  Sugeffekt: 450 watt
•  Motoreffekt: 2000 watt
•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active 
• Extra munstycke: SuperParkett
•  Utblåsfilter : Ultra Clean Air HEPA13
•  Täthet: Fullständig HEPA-förslutning
•  Påse, modell: Klassisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 3 liter med indikator  
 för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette  
 – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 7 m
•  Aktionsradie: 10 m
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färg: Blå

FC9078

•  Sugeffekt: 450 watt
•  Motoreffekt: 2000 watt
•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active
•  Extra munstycke: Turbo Brush
•  Utblåsfilter : Ultra Clean Air HEPA13
•  Täthet: Fullständig HEPA-förslutning
•  Påse, modell: Klassisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 3 liter med indikator  
 för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette 
 – inget kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 7 m
•  Aktionsradie: 10 m
•  Hjul: Gummihjul idealiska för hårda golv
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färg: Blå
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Tillbehör 9070-serien: Se sidan 6
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FC9074

•  Sugeffekt: 450 watt
•  Motoreffekt: 2000 watt
•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active
•  Utblåsfilter : Ultra Clean Air HEPA13
•  Täthet: Fullständig HEPA-förslutning
•  Påse, modell: Klinisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 3 liter med indikator  
 för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette  
 – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 7 m
•  Aktionsradie: 10 m
•  Hjul: Gummihjul idealiska för hårda golv
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färg: Röd

FC9073

•  Sugeffekt: 450 watt
•  Motoreffekt: 2000 watt
•  Munstycke: Parkett
•  Utblåsfilter : Ultra Clean Air HEPA13
•  Täthet: Fullständig HEPA-förslutning
•  Påse, modell: Klassisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 3 liter med indikator  
 för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette  
 – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 7 m
•  Aktionsradie: 10 m
•  Hjul: Gummihjul idealiska för hårda golv
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färg: Svart

FC9071

•  Sugeffekt: 450 watt
•  Motoreffekt: 2000 watt
•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active
•  Utblåsfilter : Ultra Clean Air HEPA13
•  Täthet: Fullständig HEPA-förslutning
•  Påse, modell: Klassisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 3 liter med indikator  
 för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette  
 – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 7 m
•  Aktionsradie: 10 m
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färg: Ljusblå

Tillbehör FC9070-serien: S-bag Classic Long Performance, S-bag Clinic, S-bag Anti-odour, S-Fresh doftkulor FC 8025,  
Hepa13 filter FC8038/01



FC8615

•  Sugeffekt: 350 watt
•  Motoreffekt: 1800 watt
•  Munstycke:  Standard
•  Extra munstycke: Turbo Brush
•  Utblåsfilter : Tvättbart Super Clean Air HEPA12
•  Påse, modell: Klinisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 3 liter med indikator  
 för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette  
 – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 7 m
•  Aktionsradie: 10 m 
•  Hjul: Gummihjul skyddar golv från repor
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färg: Röd

FC8610-serien
När vi lyssnar på våra kunder får vi ofta kommentarer som: “Jag anser att ett rent hem är mycket viktigt 
för att leva ett hälsosamt liv, men jag vill inte lägga för mycket pengar på en dammsugare. Jag tror inte att 
lågprisdammsugare kan få upp allt damm och filtrera bort allt damm som finns i luften. Det skulle vara 
fantastiskt om det fanns en dammsugare kunde ge mig ett rent och fint hem till ett rimligt pris?”

Av denna anledning har vi beslutat oss för att förbättra vår bästsäljande produktgrupp. FC8610-serien  
levereras nu med ett tvättbart Hepa12-filter, sugkraft på 350 watt för mycket kraftfull rengöring och  
clean comfort-kassett för hygienisk kassering av dammsugarpåsen.

Med denna kraftfulla bästsäljare får du ett glänsande resultat. Tack vare Clean Comfort Casette  
slipper du att komma i kontakt med dammet, när du kasserar påsen. 

FC8617

•  Sugeffekt: 350 watt
•  Motoreffekt: 1800 watt
•  Munstycke:  Parkett
•  Extra munstycke: Standard
•  Utblåsfilter : Tvättbart Super Clean Air HEPA12
•  Påse, modell: Klinisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 3 liter med indikator  
 för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette  
 – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 7 m
•  Aktionsradie: 10 m 
•  Hjul: Gummihjul skyddar golv från repor
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färg: Svart
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Tillbehör 8610-serien: Se sidan 8
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FC8614

•  Sugeffekt: 350 watt
•  Motoreffekt: 1800 watt
•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active
•  Utblåsfilter : Tvättbart Super Clean Air HEPA12
•  Påse, modell: Klinisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 3 liter med indikator  
 för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette  
 – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 7 m
•  Aktionsradie: 10 m 
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färg: Oxfordblå

FC8613, FC8612, FC8611, FC8610

•  Sugeffekt: 350 watt
•  Motoreffekt: 1800 watt
•  Munstycke:  Standard
•  Utblåsfilter : Tvättbart Super Clean Air HEPA12
•  Påse, modell: Klinisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 3 liter med indikator  
 för full påse
•  Påse, kassering: Clean Comfort Casette  
 – ingen kontakt med dammet
•  Sladdlängd: 7 m
•  Aktionsradie: 10 m 
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färger : Röd (FC8613), Oxfordblå (FC8612),  
 Svart (FC8611), Blå (FC8610)

FC8613

Tillbehör FC8610-serien: S-bag Classic Long Performance, S-bag Clinic, S-bag Anti-odour, Hepa12 filter FC 8044,
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FC8612 FC8611 FC8610
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FC8212-serien
Om du har trångt hemma är FC8212-serien det bästa valet. Dammsugaren och tillbehören levereras i en praktisk 
förvaringsbox i plast. Tack vare sin ultrakompakta design passar FC8212 utmärkt som extradammsugare på andra 
våningen, den inredda vinden eller i sommarstugan. Det luftrenande utblåsfiltret, Hepa12, fångar upp damm och aller-
giframkallande ämnen till 99,5%.

FC8210

•  Sugeffekt: 300 watt
•  Motoreffekt: 1600 watt
•  Munstycke: Kombi
•  Utblåsfilter : HEPA12-filter
•  Påse, modell: Klassisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 2 liter med indikator för full påse
•  Sladdlängd: 6 m
•  Aktionsradie: 9 m
•  Förvaring: Praktisk plastlåda
•  Typ av rör : Plaströr
•  Färg: Lila

FC8212/03

•  Sugeffekt: 300 watt
•  Motoreffekt: 1600 watt
•  Munstycke: Kombi
•  Utblåsfilter : HEPA12-filter
•  Påse, modell: Klassisk S-bag
•  Påse, kapacitet: 2 liter med indikator för full påse
•  Sladdlängd: 6 m
•  Aktionsradie: 9 m
•  Förvaring: Praktisk plastlåda med tillbehörsbricka
•  Typ av rör : Teleskoprör
•  Färg: Marinblå

Tillbehör FC8212-serien: S-bag Classic Long Performance, S-bag Clinic, S-bag Anti-odour, Hepa 12-filter FC8029
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FC8734

•  Sugeffekt: 300 watt

• Motoreffekt: 1800 watt

•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active

•  Utblåsfilter : HEPA 12-filter som fångar   
 upp 99,5 % av allt damm

•  Dammkapacitet: 2 liter

•  Sladdlängd: 8 m

•  Aktionsradie: 11 m

•  Typ av rör : Teleskoprör

•  Färg: Djupröd

Påslösa dammsugare
Fördelarna med denna typ av dammsugare är dels att du slipper köpa och byta påsar dels att sugeffekten  
bibehålls tack vare cyklonfunktionen. Samtliga påslösa dammsugare från Philips har denna funktion vilken  
gör att luftflödet aldrig blockeras av filterdamm. Dammet samlas i en genomskinlig behållare som enkelt  
kan tas bort och tömmas. Sugs något upp av misstag, hittas det direkt.

FC9232

•  Sugeffekt: 400 watt

• Motoreffekt: 2000 watt

•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active

•  Utblåsfilter : Ultra Clean Air HEPA13
•  Täthet: Fullständig HEPA-förslutning

•  Filterrengöring: AutoClean - en enkel  
 knapptryckning ger automatisk rengöring

•  Dammkapacitet: 1,5 liter

•  Sladdlängd: 9 m

•  Aktionsradie: 12 m

•  Hjul: Gummihjul skyddar golv från repor

•  Typ av rör : Teleskoprör

•  Färg: Silver

FC8738

•  Sugeffekt: 300 watt

• Motoreffekt: 1800 watt

•  Munstycke: Trippelverkande Tri-Active

•  Extra munstycke: Turbo Brush

•  Utblåsfilter : HEPA 12-filter som fångar  
 upp 99,5 % av allt damm

•  Dammkapacitet: 2 liter

•  Sladdlängd: 8 m

•  Aktionsradie: 11 m

•  Typ av rör : Teleskoprör

•  Färg: Oxfordblå

Tillbehör: Hepa13 filter FC8038/01 (FC9232),  
Hepa12 filter FC8044, Konfilter Hepa12 FC8047 (FC8738, FC8734)
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FC6093

Detta är den perfekta kombinationen för bil och hem. Batte-
riet ger sladdlös frihet i hemmet. Biluttaget ger extra rengö-
ringstid i bilen.

•  Spänning: 12 volt
•  Drifttid: 11 minuter
•  Sugeffekt: 22 watt

•  Utblåsfilter : HEPA 12-filter som  
 fångar upp 99,5 % av allt damm
•  Smutskapacitet, torr : 0,5 liter
•  Tillbehör: 3 st
•  Färg: Titan+orange

Mini Vac
Så lätt det är att städa. Handdammsugaren står i sin laddare, alltid startklar och lätt att plocka fram. Spill, kladd och 
smulor försvinner puts väck. Det löstagbara munstycket görs enkelt rent i diskmaskin. Med 2-stegsfilter och cyklo-
niskt luftflöde får dammsugaren optimal sugeffekt eftersom dammet virvlar runt i en dammbehållare och täpper 
därmed inte till filtret. Den sladdlösa maskinen är kort och gott ett perfekt komplement till den ordinarie damm-
sugaren!

FC6095

Detta är den första minidammsugaren som har ett HEPA-filter som även fångar upp  
det allra finaste dammet. Dess kraftfulla nickel-metallhydridbatterier garanterar varaktig. 

Med komfortsats för större områden. I komfortsatsen ingår ett golvmunstycke och ett  
teleskoprör för bekväm rengöring av spill och kladd även på större områden.

•  Spänning: 14,4 volt
•  Drifttid: 11 minuter
•  Sugeffekt: 26 watt

•  Utblåsfilter : HEPA 12-filter som  
 fångar upp 99,5 % av allt damm
•  Smutskapacitet, torr : 0,5 liter
•  Tillbehör: 5 st
•  Färg: Titan+röd
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FC6140

NiMh-batterikraft, cyklonisk filtrering, enkel att tömma.

•  Spänning: 3,6 volt
•  Drifttid: 9 minuter
•  Sugeffekt: 8 watt
•  Smutskapacitet, torr : 0,5 liter
•  Tillbehör: 2 st
•  Färg: Vit
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FC6142

NiMh-batterikraft, våt- och torrengöring, bekvämt grepp.

•  Spänning: 4,8 volt
•  Drifttid: 9 minuter
•  Sugeffekt: 9 watt
•  Smutskapacitet, torr : 0,5 liter
•  Tillbehör: 3 st
•  Färg: Blå/vit

FC6091

Dess kraftfulla nickel-metallhydridbatterier garanterar varaktig 
rengöringskapacitet.

•  Spänning: 9,6 volt
•  Drifttid: 10 minuter
•  Sugeffekt: 19 watt

•  Utblåsfilter : HEPA 12-filter som  
 fångar upp 99,5 % av allt damm
•  Smutskapacitet, torr : 0,5 liter
•  Tillbehör: 4 st
•  Färg: Titan+blå

FC6144

NiMh-batterikraft, cyklonisk filtrering, enkel att tömma.

•  Spänning: 6 volt
•  Drifttid: 9 minuter
•  Sugeffekt: 17 watt
•  Smutskapacitet, torr : 0,5 liter
•  Tillbehör: 3 st
•  Färg: Röd/vit
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FC8038/01 Hepa 13 
filter för Perfomer, 
9070- serien och 
FC9232

S-bag Classic Long Performance 
FC8021/03 

S-bag Clinic FC8022/03 

S-bags

S-bag Classic Long Performance 
FC8023/3 

 Filter

FC8031 Hepa12 
filter för Performer, 
FC9070-serien och 
FC9232

FC8029 Hepa12 
filter för FC8212

FC8047 Konfilter  
för FC8734 och 
FC8738

 Doftkulor

FC8025 Doftkulor 
för FC9070-serien

 Munstycken

FC8042 Twist and Clean  
(Super Parquet)

FC8043 Turbo Brush

Tillbehör
S-bags passar i alla Philips dammsugare med påse. De är inte gjorda av papper utan av syntet vilket ökar livslängden  
och förmågan att ta upp damm. Det flexibla materialet ger en suverän passform. 

FC8044 Hepa12 filter 
för FC8610-serien, 
FC8734 och FC8738

FC8041 Replacement-
pads till FC8042

FC8030 ASF 
filter för 
Expression



14

500 W

2200 W

Tri-Active

•

•

Klassisk S-bag

•

•

9 m

12 m

•

•

Blågrå

350 W

1800 W

Parkett+Standard

•

Klinisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

•

Svart

Sugeffekt

Motoreffekt

Munstycke

HEPA förslutning

Tvättbart HEPA 13

Tvättbart HEPA 12

Påse, modell

Full-påse-indikator

AutoClean filter

CleanComfort kassett

Fjärrkontroll

Sladdlängd

Aktionsradie

Gummihjul

Teleskoprör

Förvaringsbox

 Färg

Sugeffekt

Motoreffekt

Munstycke

HEPA förslutning

Tvättbart HEPA 13

Tvättbart HEPA 12

Påse, modell

Full-påse-indikator

AutoClean filter

CleanComfort kassett

Fjärrkontroll

Sladdlängd

Aktionsradie

Gummihjul

Teleskoprör

Förvaringsbox

 Färg

FC 9170

FC 8617

Översikt och specifikationer
Här nedan får du en fullständig översikt av våra dammsugare och dess tekniska specifikationer. Om 
du inte finner svaren här finns mer information på vår hemsida, så besök gärna www.philips.se.

500 W

2200 W

Tri Active + Super Parquet

•

•

Klassisk S-bag

•

•

•

9 m

12 m

•

•

Röksvart

450 W

2000 W

Parkett

•

•

Klassisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

•

Svart

450 W

2000 W

Tri-Active

•

•

Klassisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

Ljusblå

FC 9176

FC 9073 FC 9071

450 W

2000 W

Tri-Active + Turbo Brush

•

•

Klassisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

•

Blå

350 W

1800 W

Standard +Turbo Brush

•

Klinisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

•

Röd

FC 9078

FC 8615

450 W

2000 W

Tri-Active

•

•

Klinisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

Röd

FC 9074Dammsugare

Dammsugare

450 W

2000 W

Tri-Active + SuperParkett 

•

•

Klassisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

•

Blå

350 W

1800 W

Tri-Active

•

Klinisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

Oxfordblå

FC 9076

FC 8614
Ö

versikt
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Sugeffekt

Motoreffekt

Munstycke

HEPA förslutning

Tvättbart HEPA 13

Tvättbart HEPA 12

Påse, modell

Full-påse-indikator

AutoClean filter

CleanComfort kassett

Fjärrkontroll

Sladdlängd

Aktionsradie

Gummihjul

Teleskoprör

Förvaringsbox

 Färg

Sugeffekt

Motoreffekt

Munstycke

HEPA förslutning

Tvättbart HEPA 13

Tvättbart HEPA 12

Påse, modell

Full-påse-indikator

AutoClean filter

CleanComfort kassett

Fjärrkontroll

Sladdlängd

Aktionsradie

Gummihjul

Teleskoprör

Förvaringsbox

 Färg

FC 8210

300 W

1600 W

Kombi

•

Klassisk S-bag

•

6 m

9 m

•

Lila

350 W

1800 W

Standard

•

Klinisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

Röd

350 W

1800 W

Standard

•

Klinisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

Oxfordblå

350 W

1800 W

Standard

•

Klinisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

Svart

350 W

1800 W

Standard

•

Klinisk S-bag

•

•

7 m

10 m

•

Blå

FC 8613 FC 8612 FC 8611 FC 8610

12 V

11 min

22 W

 •

0,5 lit

3 st

Titan+orange

9,6 V

10 min

19 W

 •

0,5 lit

4 st

Titan+blå

Spänning

Drifttid

Sugeffekt

Super Clean Air HEPA 12

Smutskapacitet, torr

Tillbehör

Färg

FC 6093 FC 6091

FC 8212

300 W

1600 W

Kombi

•

Klassisk S-bag

•

6 m

9 m

•

•

Marinblå

14,4 V

11 min

26 W

 •

0,5 lit

5 st

Titan+röd

FC 6095

3,6 V

9 min

8 W

0,5 lit

2 st

Vit

FC 6140

4,8 V

9 min

9 W

0,5 lit

3 st

Blå/vit

FC 6142

Dammsugare

Dammsugare

Mini Vac

6 V

9 min

17 W

0,5 lit

3 st

Röd/vit

FC 6144

FC 9232

400 W

2000 W

Tri-Active

•

•

•

9 m

12 m

•

•

Silver

300 W

1800 W

Tri-Active

•

8 m

11 m

•

Djupröd

FC 8734FC 8738

300 W

1800 W

Tri-Active + Turbo Brush

•

8 m

11 m

•

Oxfordblå

Ö
versikt
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PHILIPS AB
FloorCare

164 85 Stockholm, tel: 08-598 520 00, fax: 08-598 520 00
KUNDTJäNST, tel: 08-579 291 00, ORDER CENTER, tel: 08-598 521 00, fax: 08-598 527 88

www.philips.se


