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Performer Compact

 
99,9 %
dammuppsugningsförmåga

900 W

Effektiv på hårda golv

 

FC8371/09

Full prestanda. Lätt att använda
Kompakt, men ändå kraftfull med AirflowMax-teknik

Den nya dammsugaren Philips Performer Compact ger högsta prestanda för

städning med minimal ansträngning. AirflowMax-teknik ger längre tid med högre

sugeffekt. TriActive-munstycket suger effektivt upp damm på alla typer av golv.

Fantastiska rengöringsresultat

Revolutionerande AirflowMax-teknik för stark sugeffekt

Med TriActive-munstycket får du 3 rengöringsfunktioner på en gång

Enkel rengöring

Plats för tillbehör i enheten ger suverän bekvämlighet

ActiveLock-kopplingar som att du enkelt kan gå mellan olika städuppgifter

Kompakt och lätt för städning utan ansträngning och enkel förvaring

Filtersystem för ren luft

S-bag, klassisk med lång livslängd – räcker upp till 50 % längre

Allergifilter fångar upp över 99,90 % av alla små dammpartiklar

ECARF allergivänlig kvalitetstestad

Fantastiska resultat

99,9 % dammuppsugningsförmåga* för bra rengöring

Motor på 900 W för stark sugeffekt
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Funktioner

AirflowMax-teknik

AirflowMax-teknologin ger högre sugeffekt

under en längre tid så att du kan använda

påsen tills den verkligen är helt full. Teknologin

bygger på optimeringen av tre centrala

element: 1) Räfflad yta inuti dammbehållaren

som maximerar luftflödet kring

dammsugarpåsen och gör att hela påsens yta

kan användas. 2) Specialutformad

dammbehållare i vilken dammsugarpåsen kan

vecklas ut jämnt. 3) Högkvalitativa

fiberstrukturer som förhindrar tilltäppning i

dammsugarpåsen och absorberar damm utan

att porerna täpps igen, vilket förhindrar nedsatt

sugeffekt.

TriActive-munstycke

Med TriActive-munstycket får du 3

rengöringsfunktioner på en gång: 1) Den

öppnar försiktigt trådar i mattor med sin särskilt

utformade sula, så att du kan rengöra på

djupet. 2) Den suger upp stora partiklar tack

vare den större öppningen framtill. 3) Den

kommer åt damm och smuts vid möbler och

väggar tack vare luftkanalerna på vänster och

höger sida.

Tillbehör i enheten

Dammsugaren är utformad med inbyggda

tillbehör så att du inte behöver släpa runt på

extradelar när du städar. Fogmunstycket finns i

behållaren och är alltid klart att använda.

ActiveLock-kopplingar

Tack vare ActiveLock-kopplingarna kan du

enkelt sätta fast och ta loss olika munstycken

och tillbehör från teleskopröret medan du

städar.

Kompakt och lätt

Dammsugarens kompakta form gör den enkel

att förvara utan att den tar upp alltför mycket

utrymme. Den låga vikten gör den enkel att

bära runt.

IF DESIGN AWARD

Prisbelönta produkter har valts ut av

toppnamnen inom designVarje år organiserar

iF International Forum Design GmbH en av

världens mest hyllade och uppskattade

formgivningstävlingarna: iF DESIGN AWARD. iF

DESIGN AWARD är en symbol för utmärkt

design över hela världen och tar varje år emot

över 5 000 bidrag från 70 länder.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

RED DOT DESIGN AWARD 2016

Red Dot Design Award är ett internationellt pris

för produktdesign och kommunikation.Ett pris i

den här tävlingen visar att kreativa hjärnor har

en vision och kan fokusera, utföra, forska och

experimentera – och något att hålla ögonen på

i framtiden. Det finns priskategorier för

produktdesign, designstudior och

designkoncept.
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Specifikationer

Prestanda

Ineffekt (max): 900 W

Ljudnivå: 78 dB

Ineffekt (IEC): 750 W

Uppsugningskraft (max): 17,5 kPa

Design

Färg: Djupsvart

Filtrering

Dammkapacitet: 3 L

Typ av dammpåse: s-bag Classic Long

Performance

Utblåsfilter: Allergifilter

Motorfilter: Skumfilter med ett lager

Användbarhet

Aktionsradie: 9 m

Sladdlängd: 6 m

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Rörkoppling: ActiveLock

Hjultyp: Gummi

Bärhandtag: Front

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Extra munstycke: Munstycke för hårda golv

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Inbyggd

borste

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens vikt: 4,2 kg

Produktens mått (L x B x H): 400 x 282 x

251 mm

* 99,9 % dammuppsugningsförmåga på hårda golv med

sprickor (IEC62885-2).
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