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Allergiasuodatin

 

FC8373/09

Huipputehokas puhdistus. Helppo käyttää.

Kompaktia tehoa AirflowMax-tekniikalla

Philipsin uudella Performer Compact -pölynimurilla saat erinomaisen

siivoustuloksen vähällä vaivalla. AirflowMax-tekniikka säilyttää imutehon

parempana pidempään, ja TriActive-suutin poistaa pölyn tehokkaasti kaikilta

lattiapinnoilta.

Uskomattoman puhdasta jälkeä

Edistyksellinen AirflowMax-tekniikka takaa erinomaisen imutehon

TriActive-suutin tekee 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla

Helppoa siivousta

Integroidut lisävarusteet helpottavat siivousta entisestään

ActiveLock-liittimien avulla imuri mukautuu helposti eri siivoustöihin

Pieni ja kevyt – helppo käyttää ja säilyttää

Clean Air -suodatinjärjestelmä

S-Bag Classic Long Performance, kestää jopa 50 % pidempään

Allergiasuodatin kerää yli 99,90 % pölyhiukkasista

Allergiaystävällinen, ECARF-testattu

Uskomattomat tulokset

Kerää 99,9 % pölystä* ja takaa erinomaisen siivoustuloksen

900 W:n moottori takaa voimakkaan imutehon
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Kohokohdat

AirflowMax-tekniikka

Ainutlaatuinen AirflowMax-tekniikka säilyttää

imutehon parempana pidempään*, jolloin

pölypussin voi täyttää loppuun saakka.

Tekniikka parantaa imurin kolmea eri

ominaisuutta: 1) Pölysäiliön ainutlaatuinen

rakenne ohjaa ilmankiertoa ja maksimoi

imutehon, jotta pölypussin koko tilavuus

hyödynnetään tehokkaasti. 2) Erikoismuotoiltu

pölysäiliö avautuu ja täyttää pölypussin

tasaisesti. 3) Pölypussin korkealaatuinen ja

tukkeutumaton kuiturakenne imee pölyn

tukkimatta pussin huokosia, jolloin imurin

imuteho pysyy parhaana mahdollisena

pidempään.

TriActive-suutin

TriActive-suutin tekee 3 siivoustoimintoa

yhdellä vedolla: 1) Sen erikoismuotoiltu

pohjalevy avaa varovasti lattiamattoa, jotta

syvälle painunut pölykin saadaan imettyä. 2)

Se imee etuosan suuremman imuaukon kautta

isommat roskat. 3) Sen sivuilla olevat

ilmakanavat keräävät pölyn ja roskat

huonekalujen ja seinien vierustoilta.

Integroidut lisävarusteet

Pölynimurin integroidut lisävarusteet

helpottavat siivousta ja kulkevat kätevästi

imurin mukana siivouksen aikana. Rakosuutin

sijaitsee säiliössä, joten se on aina

käyttövalmiina.

ActiveLock-liittimet

ActiveLock-liittimillä kiinnität helposti eri

suuttimet ja lisävarusteet teleskooppivarteen

siivouksen aikana.

Pienikokoinen ja kevyt

Pienen kokonsa ansiosta laitteen säilytys käy

kätevästi eikä laite vie arvokasta kaappitilaa.

Kevyttä imuria on myös helppo käyttää.

IF DESIGN AWARD

Palkitut tuotteet ovat huippusuunnittelijoiden

valitsemia.iF International Forum Design

GmbH järjestää vuosittain maailman

merkittävimpiin ja arvostetuimpiin kuuluvan iF

DESIGN AWARD -muotoilukilpailun.

Maailmanlaajuiseksi muotoiluosaamisen

symboliksi nousseessa iF DESIGN AWARD -

kilpailussa on vuosittain yli 5 000 osallistujaa

70 maasta.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

RED DOT DESIGN AWARD 2016 -

muotoilupalkinto

Red Dot Design Award -muotoilupalkinto on

kansainvälinen tuotemuotoilun ja

viestintäsuunnittelun palkinto.Palkinnon

voittaminen tässä kilpailussa on todiste

luovasta näkemyksestä. Se kertoo kyvystä

sitoutua, toteuttaa suunnitelmia, tutkia ja

kokeilla ennakkoluulottomasti. Palkinnon

voittajat ovat tulevaisuuden huippuja.

Kilpailussa on palkintokategoriat

tuotemuotoilulle, muotoilutoimistoille ja

muotoilukonsepteille.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Syöttöteho (enintään): 900 W

Äänentaso: 78 dB

Tuloteho (IEC): 750 W

Alipaine (enintään): 17,5 kPa

Muotoilu

Väri: Punainen

Suodatus

Pölykapasiteetti: 3 V

Pölypussin tyyppi: s-bag Classic Long

Performance

Poistosuodatin: Allergiasuodatin

Moottorin suodatin: Yksikerroksinen

vaahtomuovisuodatin

Käytettävyys

Toimintasäde: 9 m

Johdon pituus: 6 m

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Putkiliitin: ActiveLock

Renkaan tyyppi: Kuminen

Kantokahva: Etupää

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Vakiosuutin: TriActive-suutin

Lisäsuutin: Kovien lattiapintojen suutin

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin,

Integroitu harja

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 4,2 kg

Tuotteen mitat (PxLxK): 400 x 282 x 251 mm

* Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista

(IEC62885-2).
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