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Plný výkon. Snadné použití.
Kompaktní, přesto výkonný díky technologii AirflowMax

Nový vysavač Performer Compact společnosti Philips zaručuje vysoký čisticí

výkon s minimem námahy. Technologie AirflowMax udrží po delší dobu vysoký

sací výkon. Hubice TriActive spolehlivě odstraňuje prach ze všech podlah.

Vynikající výsledky úklidu

Revoluční technologie AirflowMax s vysokým sacím výkonem

Hubice TriActive aplikuje během vysávání 3 čistící činnosti najednou

Čištění bez námahy

Příslušenství ve vysavači pro maximální pohodlí

Spojky ActiveLock pro snadné nastavení vysavače

Kompaktní a lehký přístroj pro snadné uklízení a ukládání

Filtrační systém vzduchu

Sáček s-bag Classic Long Performance vydrží až o 50 % déle

Protialergický filtr zachytí více než 99,90 % jemného prachu

Testováno institutem ECARF na kvalitu z hlediska alergenů

Pozoruhodné výsledky

Zachycením 99,9 % prachu* zajišťuje skvělé výsledky při úklidu

900W motor se silným sacím výkonem
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Přednosti

Technologie AirflowMax

Jedinečná technologie AirflowMax zajišťuje

delší* a silnější sací výkon a maximální využití

sáčku. Technologie je postavena na

optimalizaci tří hlavních prvků: 1) Jedinečná

žebrovitá konstrukce profilu prachové komory

maximálně zvyšuje proudění vzduchu okolo

prachového sáčku a umožňuje využití celého

povrchu sáčku. 2) Kapacita speciálně navržené

prachové komory umožňuje rovnoměrné

otevírání prachového sáčku. 3) Strukturovaná

vlákna kvalitního materiálu prachového sáčku

pohlcují prach aniž by se ucpávaly póry, takže

sací výkon se nesnižuje.

Hubice TriActive

Hubice TriActive aplikuje během vysávání 3

činnosti najednou: 1) Jemně otevírá koberec

speciálně navrženou plochou, aby odstranila

prach, který se skrývá hluboko v koberci 2)

Vysává velké kousky nečistot větším otvorem

v přední části 3) Pomocí vzduchových kanálků

na levé i pravé straně odstraňuje prach a špínu

podél nábytku a stěn.

Příslušenství ve vysavači

Vysavač je navržen tak, aby příslušenství bylo

uloženo uvnitř přístroje, takže při uklízení

nemusíte přenášet jednotlivé části. Štěrbinová

hubice je uložena na zásobníku, vždy

připravena k použití.

Spojky ActiveLock

Spojky ActiveLock umožňují při uklízení

snadno připojit jednotlivé hubice

a příslušenství k teleskopické trubici a zase je

odpojit.

Kompaktní a lehký

Přístroj je malý, takže ho snadno uložíte

a ušetříte vzácný úložný prostor. Nízká

hmotnost přístroje usnadňuje přenášení.

Ocenění IF DESIGN AWARD

Vítězné výrobky vybírají známá jména v oblasti

designuKaždý rok pořádá sdružení iF

International Forum Design GmbH jednu

z nejoceňovanějších a nejoslavovanějších

světových soutěží v designu: iF DESIGN

AWARD. Celosvětově uznávaná jako symbol

výjimečného designu přijímá soutěž iF

DESIGN AWARD více než 5 000 návrhů ze

70 zemí každý rok.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

OCENĚNÍ RED DOT DESIGN AWARD 2016

Ocenění Red Dot Design Award je

mezinárodní cenou za design v oblastech

produktového a komunikačního designu.Výhra

v této soutěži potvrzuje, že tvůrci mají vizi a

dokáží se chopit úkolu, uskutečnit ho, bádat

nad ním a experimentovat a že je s nimi třeba

do budoucna počítat. Cena se udílí za

kategorie design výrobku, designové agentury

a designové koncepty.



Sáčkový vysavač FC8373/09

Specifikace

Výkon

Příkon (max.): 900 W

Úroveň síly zvuku: 78 dB

Příkon (IEC): 750 W

Podtlak (max.): 17,5 kPa

Design

Barva: Sportovní červená

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 3 L

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Classic

Long Performance

Výstupní filtr: Protialergický filtr

Filtr motoru: Jednovrstvý pěnový filtr

Použitelnost

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6 m

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Spojka trubice: ActiveLock

Typ koleček: Pogumovaná

Rukojeť pro přenášení: Přední

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice TriActive

Přídavná hubice: Hubice na tvrdé podlahy

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Integrovaný kartáč

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 4,2 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V):

400 x 282 x 251 mm

* Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se

štěrbinami (IEC62885-2).
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