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Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
Kompaktiškas ir galingas, su „AirflowMax“ technologija

Naujasis „Philips Performer Compact“ dulkių siurblys – minimalios pastangos ir

geriausi valymo rezultatai. Dėl „AirflowMax“ technologijos siurbimo galia ilgiau

išlieka didelė. „TriActive“ antgalis efektyviai valo įvairius grindų paviršius.

Išskirtiniai valymo rezultatai

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

Valymas be pastangų

Pridedami antgaliai didžiausiam patogumui

„ActiveLock“ jungtys – lengvam kiekvieno valymo pritaikymui

Kompaktiškas ir lengvas, todėl nereikalauja pastangų valant ir lengva laikyti

Oro valymo filtro sistema

„S-bag Classic Long Performance“ naudojamas 50 % ilgiau

Priešalerginis filtras surenka daugiau nei 99,90 % smulkių dulkių

Patikrinta ECARF antialergiškos sistemos kokybė

Išskirtiniai rezultatai

99,9 % dulkių surinkimas* – labai švarus valymas

900 W variklis – stipri siurbimo galia
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Ypatybės

„AirflowMax“ technologija

Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgai

išlaikyti didžiausią siurbimo galią* iki

prisipildant maišeliui. Technologija sukurta

pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus:

1) Unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su

briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink

dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio

paviršių. 2) Specialiai sukurtą dulkių kamerą,

kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai. 3)

Aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto

dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes

neužkemša, o tai apsaugo nuo siurbimo galios

sumažėjimo.

„TriActive“ antgalis

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu

metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai

sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia

didelius trupinius per didelę priekyje esančią

angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias

dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

Pridedami antgaliai

Dulkių siurblys turi integruotus priedus, todėl

valant jums nereikės rūpintis papildomomis

dalimis. Siauras antgalis yra ant dėžės ir

visada paruoštas naudoti.

„ActiveLock“ jungtys

„ActiveLock“ jungtys leidžia lengvai uždėti ir

nuimti skirtingus antgalius bei priedus siurbiant

nuo teleskopinio vamzdžio.

Kompaktiška ir lengva

Prietaisas nedidelis, todėl jį paprasta laikyti,

neužima daug vietos. Dėl mažo svorio jį lengva

nešioti.

S-bag Classic Long Performance

Šis naujasis „Philips“ sintetinis dulkių maišelis

buvo sukurtas siekiant kuo ilgiau išlaikyti

geriausias dulkių siurblio savybes, tokias kaip

aukštas siurbimo galios lygis ir maksimalus

filtravimas, iki užsipildys dulkių maišelis ir jį

reikės išmesti.

„IF“ DIZAINO APDOVANOJIMAS

Apdovanojimus pelnysiančius gaminius

išrenka garsiausi dizaineriaiKiekvienais metais

„iF International Forum Design GmbH“

organizuoja vieną žinomiausių ir labiausiai

vertinamų dizaino konkursų: „iF“

APDOVANOJIMĄ UŽ GAMINIO DIZAINĄ.

Visame pasaulyje pripažintas aukščiausios

kokybės dizaino simboliu „iF“

APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ

kiekvienais metais sulaukia daugiau nei 5000

paraiškų iš 70 šalių.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

2016 m. „RED DOT“ DIZAINO

APDOVANOJIMAS

„Red Dot“ dizaino apdovanojimas –

tarptautinis apdovanojimas už gaminių ir

komunikacijos dizainą.Pergalė šiame konkurse

parodo, kad kūrėjai turi viziją ir gali

įsipareigoti, įgyvendinti, tirti ir eksperimentuoti,

o jų kuriamas vardas yra būtent tas, ko mes visi

ieškosime ateityje. Yra skiriamos gaminio

dizaino, dizaino agentūrų ir dizaino koncepcijų

apdovanojimų kategorijos.
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Specifikacijos

„Performance“

Įeinanti energija (maks.): 900 W

Garso lygis: 78 dB

Įeinanti energija (IEC): 750 W

Siurbimas (maks.): 17,5 kPa

Konstrukcija

Spalva: Ryškiai raudona

Filtravimas

Dulkių tūris: 3 l

Dulkių maišelio tipas: s-bag Classic Long

Performance

Išmetimo filtras: Priešalerginis filtras

Variklio filtras: 1 sluoksnio porolono filtras

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 9 m

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Vamzdžio sujungimas: ActiveLock

Su ratukais: Guma

Nešimo rankena: Priekis

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Papildomas antgalis: Antgalis kietoms

grindims

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Integruotas

šepetys

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 4,2 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 400 x 282 x

251 mm

* 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su

siaurais įrankiais (IEC62885-2).
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