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Maximális teljesítmény. Egyszerűen használható.
Kompakt méretű, de nagy teljesítményű az AirflowMax révén

Az új Philips Performer Compact porszívó tökéletes tisztítóhatást biztosít

minimális erőfeszítéssel. Az AirflowMax technológiának köszönhetően az erőteljes

szívóerő tovább marad fenn. A TriActive szívófej minden padlóról hatékonyan

távolítja el a port.

Figyelemre méltó takarítási eredmények

Forradalmi AirflowMax technológia nagy szívóteljesítménnyel

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre

Egyszerű tisztítás

Beépített tartozékok a tökéletes kényelemért

ActiveLock csatlakozóegységek a porszívózási funkciók közötti egyszerű átváltáshoz

Kompakt és könnyű a kényelmes takarításhoz és egyszerű tároláshoz

Clean air légszűrő rendszer

Az S-bag Classic Long Performance akár 50%-kal is tovább tart

Az allergénszűrő a finom por több mint 99,90%-át felfogja

Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

Nagyszerű eredmények

99,9%-os porfelszívás* a kiváló tisztítóteljesítményért

900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
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Fénypontok

AirflowMax technológia

Az egyedülálló AirflowMax technológia

hatására a szívóteljesítmény hosszabb* ideig

erős, így a porzsákot jobban kihasználhatja. A

technológia három kulcsfontosságú elem

optimalizálására épül: 1) A portartályon belüli

egyedülálló bordázat a porzsák körüli

maximális légáram biztosításához, és a

porzsák teljes felületének kihasználásához. 2)

A speciálisan tervezett portartálytérfogat

biztosítja, hogy a porzsák egyenletesen

teljesen kinyíljon. 3) A porzsákban a kiváló

minőségű, eltömődésmentes szálas struktúra

felszívja a port anélkül, hogy elzárná a

pórusokat, ezzel elkerülve a szívóteljesítmény

csökkenését.

TriActive szívófej

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez

el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a

szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is

eltávolítja a port. 2) az elején lévő nyíláson át a

nagyobb szennyeződéseket is felszippantja.

3) A bal és jobb oldalsó levegőcsatornái

felszedik a közvetlenül a bútorok és a fal

mellett lévő port és piszkot is.

Beépített tartozékok

A porszívóhoz beépített tartozékokat terveztünk,

így nem kell további kiegészítőket

körbehordoznia a takarítás során. A réstisztító

szívófej a tartályon található, így mindig

készen áll a használatra.

ActiveLock csatlakozóegységek

Az ActiveLock csatlakozóegységek

segítségével könnyen csatlakoztathatók és

leválaszthatók a különböző szívófejek és

tartozékok a teleszkópos csőről a takarítás

során.

Kompakt és könnyű

Kis méretének köszönhetően a készülék

könnyen tárolható, ezzel értékes helyet

takarítva meg. A kis súlya miatt könnyen

hordozható.

IF FORMATERVEZÉSI DÍJ

A díjnyertes termékeket a legnagyobb nevű

dizájnerek választják kiAz iF International

Forum Design GmbH minden évben

megrendezi a világ egyik legünnepeltebb és

legnívósabb formatervezői versenyét: az IF

FORMATERVEZÉSI DÍJAT. A világszerte a

formatervezői tökéletesség szimbólumaként

elismert IF FORMATERVEZÉSI DÍJRA több

mint 70 országból, több mint 5000 pályázat

érkezik minden évben.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.

RED DOT FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016

A Red Dot formatervezési díj egy nemzetközi

formatervezési és kommunikációs tervezési

díj.A versenyben díjazott kreatív elmék

rendelkeznek vízióval, és képesek

elköteleződni valami iránt, véghez vinni azt,

kutatni, illetve kísérletezni – és tudatják, hogy

ők azok, akikre a jövőben oda kell figyelni.

Különböző díjkategóriák léteznek

formatervezés, tervezői iroda és tervezési

koncepciók szerint.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 900 W

Zajszint: 78 dB

Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W

Szívóerő (max.): 17,5 kPa

Kialakítás

Szín: Sportos piros

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 3 L

Porzsák típusa: s-bag Classic Long

Performance

Kimeneti levegőszűrő: Allergénszűrő

Motorvédő szűrő: 1 rétegű habszűrő

Felhasználhatóság

Hatósugár: 9 m

Vezetékhossz: 6 m

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Csőcsatlakozás: ActiveLock

Keréktípus: Gumi

Hordfogantyú: Előlap

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive szívófej

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej,

Beépített kefe

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 4,2 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 400 x 282

x 251 mm

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító

szívófejjel (IEC62885-2).
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