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Fuld ydelse. Nem at bruge
Kompakt, men alligevel effektiv med AirflowMax-teknologi

Den nye Philips Performer Compact-støvsuger leverer den bedste

rengøringseffektivitet med minimal indsats. AirflowMax-teknologien bevarer

sugestyrken i længere tid. TriActive-mundstykket fjerner støv effektivt på alle gulve.

Bemærkelsesværdige rengøringsresultater

Revolutionerende AirflowMax-teknologi for høj sugestyrke

TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang

Rengøring i ro og mag

Indbygget tilbehør giver ultimativ komfort

ActiveLock-koblinger for nem tilpasning til hver rengøringsopgave

Kompakt og let for effektiv rengøring og nem opbevaring

Luftrenser

S-bag Classic med lang brugstid holder op til 50 % længere

Allergifilteret fanger mere end 99,90% af det fine støv

Kvalitetstestet for allergivenlighed af ECARF

Bemærkelsesværdige resultater

99,9 % støv opsamling* betyder effektiv rengøring

900 W motor betyder kraftig sugestyrke
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Vigtigste nyheder

AirflowMax-teknologi

Den unikke AirflowMax-teknologi giver højere

sugestyrke i længere tid*, så posen kan bruges

fuldt ud. Teknologien er bygget op om

optimering af tre hovedelementer: 1) Den

unikke, ribbede profil i støvkammeret

maksimerer luftstrømmen omkring støvposen

og sikrer brug af hele posens overflade. 2) Det

specielt designede støvkammer gør, at

støvposen folder sig ud på en ensartet måde. 3)

Støvposens fibre af høj, ikke-tilstoppende

kvalitet absorberer støv uden at tilstoppe

porerne, hvorved man undgår en reduktion i

sugestyrke.

TriActive-mundstykke

TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin

på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv

med den specielt designede sål for at fjerne

støv i dybden 2) Den suger større ting op med

den store åbning på forsiden 3) Den samler

støv og snavs op tæt langs møbler og vægge

med luftkanalerne i venstre og højre side.

Indbygget tilbehør

Støvsugeren er designet med integreret

tilbehør, så du ikke behøver at bære rundt på

ekstra tilbehørsdele, mens du gør rent.

Sprækkemundstykket er placeret i beholderen,

så det altid er klart til brug.

ActiveLock-koblinger

ActiveLock-koblingerne gør det nemt at tilslutte

og frakoble forskellige mundstykker og

tilbehørsdele fra teleskoprøret under

rengøringen.

Kompakt og let

Takket være den lille størrelse kan apparatet

nemt opbevares, hvilket sparer værdifuld plads.

Den lave vægt gør den nem at bære rundt på.

iF DESIGN AWARD

Prisvindende produkter udvælges af de største

navne inden for designHvert år arrangerer iF

International Forum Design GmbH en af

verdens mest berømte og værdsatte

designkonkurrencer: iF DESIGN AWARD. iF

DESIGN AWARD er anerkendt som et symbol

på fremragende design over hele verden og

byder velkommen til mere end 5.000

tilmeldinger fra 70 lande hvert år.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

RED DOT DESIGN AWARD 2016

Red Dot Design Award er en international

præmie for produktdesign og

kommunikationsdesign.At vinde en præmie i

denne konkurrence er bevis for, at de kreative

hjerner har en vision og er i stand til at udføre,

researche og eksperimentere – og at det er et

navn, som det er værd at holde øje med

fremover. Der er præmiekategorier for

produktdesign, designbureauer og

designkoncepter.
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Specifikationer

Performance

Indgangseffekt (maks.): 900 W

Lydniveau: 78 dB

Indgangseffekt (IEC): 750 W

Vakuum (maks.): 17,5 kPa

Design

Farve: Sporty rød

Filtrering

Støvkapacitet: 3 L

Støvposens type: s-bag Classic med lang

brugstid

Støvfilter: Allergifilter

Motorfilter: 1-lags skumfilter

Brugervenlighed

Aktionsradius: 9 m

Ledningslængde: 6 m

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Rørkobling: ActiveLock

Hjultype: Gummi

Bærehåndtag: Front

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: TriActive-mundstykke

Ekstra mundstykke: Mundstykke til hårde

gulve

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke,

Integreret børste

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 4,2 kg

Produktets mål (L x B x H): 400 x 282 x

251 mm

* 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker

(IEC62885-2).
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