
 

 

Philips PowerPro Expert
Stofzuiger zonder stofzak

A+-energielabel
Allergiefilter
2 liter
Turbo-miniborstel
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jne stof wordt gevangen met het Allergy Lock
 Philips PowerPro Expert is speciaal ontworpen met een sterke zuigkracht voor 

perieure reiniging. PowerCyclone 8-technologie en ons TriActive+-mondstuk zorgen 
 elke vloer voor hoogwaardige resultaten.

Superieure prestaties
• Hoge prestaties met A+/AA-energielabels
• PowerCyclone 8-technologie scheidt lucht en stof
• TriActive+-mondstuk voor reiniging in 3 richtingen
• Eersteklas prestatie op harde vloeren

Allergievriendelijk
• Allergiefilter voor 99,95% filtering
• Allergy Lock houdt stof binnen
• Eenvoudig met één hand te legen om opvliegend stof te beperken

Moeiteloos reinigen
• Geïntegreerde accessoires die altijd bij de hand zijn
• Zachte borstel geïntegreerd in de handgreep voor eenvoudige toegang
• Roterende Turbo-miniborstel: eenvoudig haren en pluisjes verwijderen



 Energieklasse A+

Ontworpen voor volledige prestaties met een 
energiezuinigheid van klasse A+, klasse A voor 
prestaties bij reiniging van harde vloeren en 
klasse A voor stofheruitstoot.

Krachtige cyclonische actie

Exclusieve PowerCyclone 8-technologie 
versnelt de lucht in de cyclonische kamer om 
stof en lucht te scheiden. De krachtige, 
wervelende actie maximaliseert de 
luchtstroom en de prestaties voor 
opmerkelijke resultaten.

Reiniging in 3 richtingen

Het exclusieve TriActive+-mondstuk opent de 
tapijtpool voorzichtig voor een grondigere 
reiniging. Luchtkanalen aan de voorzijde zuigen 

grote kruimels naar binnen en met de borstels 
aan de zijkanten kunt u dicht langs de randen 
van meubels en wanden stofzuigen.

Eersteklas prestatie op harde vloeren

Deze stofzuiger heeft de hoogste 
reinigingsklasse op harde vloeren (klasse A). 
Alle stof wordt opgezogen.

Allergiefilter

Ons Clean Air-filtersysteem creëert een 
perfecte afdichting en vangt 99,9% van het 
fijnstof op, waaronder pollen, haar van 
huisdieren en huisstofmijt, en is ideaal voor 
mensen met een allergie en in het algemeen 
voor mensen die een hygiënischere omgeving 
wensen.

Allergy Lock

Ons Allergy Lock-systeem maakt gebruik van 
een sensor om ervoor te zorgen dat de stofbak 
volledig is afgesloten en lekvrij is voor gebruik.

Eenvoudig en netjes te legen

De stofbak kunt u met één hand uitnemen en 
houdt stof tegen dankzij de unieke vorm en het 
gladde oppervlak.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
FC9744/09

Kenmerken
Stofzuiger zonder stofzak
A+-energielabel Allergiefilter, 2 liter, Turbo-miniborstel
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Performance
• Energieklasse: A+
• Luchtsnelheid (max.): 41 l/s
• Ingangsvermogen (max.): 650 W
• Geluidsniveau: <76 dB
• Reinigingsklasse op tapijt: C
• Klasse heruitstoot van stof: A
• Reinigingsklasse harde vloeren: A

Mondstukken en accessoires
• Opbergmogelijkheid voor accessoires: 

Geïntegreerd
• Extra mondstuk: Turbo-miniborstel, Mondstuk 

voor tapijtreiniging, Mondstuk voor harde vloeren
• Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
• Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 

Geïntegreerde borstel, Klein mondstuk

Ontwerp
• Kleur: Opaalgroen

Filtering
• Stofinhoud: 2 L

• Uitblaasfilter: Allergiefilter
• Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

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

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

292 millimeter
• Productgewicht: 5,5 kg
•
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Specificaties
Stofzuiger zonder stofzak
A+-energielabel Allergiefilter, 2 liter, Turbo-miniborstel

* Stofopname en filtreerprestaties getest op HF in overeenstemming 
met DIN EN 60312/11/2008.
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