Snoerloze
steelstofzuiger
SpeedPro
Slank mondstuk met zijborstels
18V, maximaal 40 min
2-in-1: stofzuiger en
kruimelzuiger
FC6721/01

Snel en krachtig
De nieuwe snoerloze Philips steelstofzuiger series 5000 is snel en krachtig. Door het slanke mondstuk met
zijborstels en het ruime bereik wordt vuil eﬀectief verwijderd, zelfs onder lage meubels.
Snel en krachtig
Het slanke mondstuk met zijborstels verwijdert vuil eﬀectief.
Snel overal bij, zelfs onder lage meubels
Twee snelheidsstanden voor verschillende soorten vloeren en vuil
Eﬀectieve reiniging zonder onderbrekingen
Maximaal 40 minuten reinigen met 18 V lithium-ionbatterijen
Geïntegreerde kruimelzuiger, spleetmondstuk en borstel
Uniek ontworpen stofemmer maakt legen zonder stofwolken mogelijk
Hoge luchtsnelheid voor langdurig goede prestaties
Powerblade-motor is ontworpen voor hoge luchtsnelheid
PowerCyclone 7 behoudt zijn krachtige prestaties langer
Afwasbaar ﬁlter zorgt ervoor dat hoge luchtsnelheid langer behouden wordt
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Kenmerken
Slank mondstuk met zijborstels

Maximaal 40 minuten gebruikstijd

Powerblade-motor

Het slanke mondstuk met zijborstels is
ontworpen om vuil eﬀectief te verwijderen,
zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals
onder lage meubels en voorwerpen in uw huis.

Hoogwaardige lithium-ionbatterijen van 18 V
bieden tot 40 minuten gebruikstijd in de
normale modus en 20 minuten in de turbomodus voordat u moet opladen.

Powerblade-motor is ontworpen voor hoge
luchtsnelheid, om zo een krachtige en precieze
vuilopname ter hoogte van het mondstuk te
bereiken.

Snel overal bij

Geïntegreerde accessoires

PowerCyclone 7

De Philips steelstofzuiger series 5000 is
ﬂexibel en gemakkelijk te hanteren. De
stofemmer zit aan de bovenkant, zodat u in
een lagere hoek en zelfs helemaal plat op de
vloer kunt stofzuigen, bijvoorbeeld onder lage
meubels.

Accessoires zijn eenvoudig met één klik te
gebruiken. De afneembare handheld unit
maakt van de Philips steelstofzuiger series
5000 twee stofzuigers in één. De opzetborstel
is geïntegreerd op de steel, zodat u deze altijd
bij de hand hebt om hoge plafonds en nauwe
kieren te reinigen.

De krachtige PowerCyclone 7 technologie zorgt
voor een eﬀectieve scheiding van lucht en vuil,
waardoor de steelstofzuiger langer zijn hoge
zuigkracht behoudt. Dit gebeurt in 3 eﬃciënte
stappen: 1) Dankzij de egale luchtinlaat gaat
lucht en vuil snel de PowerCyclone in de lucht
snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen
luchtdoorlaat versnelt de opgaande
luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven
in de cyclonische kamer wordt het stof en vuil
eﬀectief van de lucht gescheiden door de
uitlaatbladen.

Twee snelheidsstanden
Hygiënisch legen

Wasbaar ﬁlter

Twee snelheidsstanden voor verschillende
soorten vloeren en vuil.

De stofemmer van de stofzuiger kan eenvoudig
worden verwijderd en hygiënisch geleegd
zonder stofwolken.

Het ﬁltersysteem stuurt schone lucht terug naar
de motor, waardoor er wordt gezorgd voor hoge
luchtsnelheid en duurzamere prestaties.
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Speciﬁcaties
Performance
Luchtsnelheid (max.): Maximaal 800 l/min
Batterijtype: Li-ion
Batterijvoltage: 18 volt
Oplaadtijd: 5 uur
Looptijd: 40 minuut/minuten
Gebruikstijd (turbo): 20 minuut/minuten
Geluidsniveau: 80 dB

Ontwerp
Kenmerken: 2-in-1
Kleur: Monza Red
Filtering
Stoﬁnhoud: 0,4 l
Motorﬁlter: Wasbaar ﬁlter

Bruikbaarheid
Handgreep: Bovenzijde
Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires
Standaardmondstuk: Slank mondstuk met
zijborstels
Accessoires meegeleverd:
Wisselstroomadapter, Spleetmondstuk,
Geïntegreerde borstel
Gewicht en afmetingen
Productgewicht: 2,4 kg
Duurzaamheid
Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
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