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Desempenho máximo. Fácil de utilizar
Compacto, mas potente com tecnologia AirflowMax

O novo aspirador Philips Performer Compact oferece um desempenho de

limpeza superior com esforço mínimo. A tecnologia AirflowMax mantém a

potência de sucção mais forte durante mais tempo. A escova TriActive remove

eficazmente o pó de todos os chãos.

Resultados de limpeza notáveis

Tecnologia AirflowMax revolucionária para potência de sucção intensa

A escova TriActive aplica 3 ações de limpeza numa só passagem

Limpeza sem esforço

Acessórios integrados para a máxima conveniência

Encaixes SmartLock para um ajuste simples a cada tarefa de limpeza

Compacto e leve para uma limpeza sem esforço e uma arrumação fácil

Sistema de filtro de ar limpo

O s-bag clássico de desempenho prolongado dura até 50% mais tempo

Filtro antialérgico que recolhe mais de 99,9% do pó fino

Adequado para pessoas com alergias testado pelo ECARF

Resultados impressionantes

99,9% de recolha de pó* para garantir excelentes resultados de limpeza

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada
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Destaques

Tecnologia AirflowMax

A tecnologia exclusiva AirflowMax mantém a

potência de sucção mais forte durante mais

tempo* para usar o saco mesmo até ao fim. A

tecnologia é construída para a optimização de

três elementos-chave: 1) Perfil com nervuras

exclusivo dentro do compartimento do pó para

maximizar o fluxo de ar na área do saco para o

pó e permitir a utilização de toda a superfície

do saco. 2) Capacidade do compartimento do

pó concebido especialmente para este fim

permite que o saco para se abra de forma

uniforme. 3) Estruturas de fibras antiobstrução

de alta qualidade no saco absorvem o pó sem

obstruir os poros, evitando a redução da

potência de sucção.

Escova TriActive

A escova TriActive aplica 3 ações de limpeza

numa só passagem: 1) Abre suavemente a

carpete com a sua base concebida

especialmente para eliminar o pó em

profundidade. 2) Aspira as partículas maiores

com a abertura maior na parte frontal. 3)

Recolhe o pó e a sujidade junto dos móveis e

das paredes com os seus canais de ar dos

lados esquerdo e direito.

Acessórios integrados

O aspirador foi concebido com acessórios

integrados, para não precisar de transportar

peças extra enquanto limpa. O bico está no

reservatório e sempre pronto a utilizar.

Encaixes ActiveLock

Os encaixes ActiveLock permitem-lhe colocar

e retirar facilmente as diferentes escovas e

acessórios do tubo telescópico durante a

limpeza.

Compacto e leve

Graças às suas pequenas dimensões, o

aparelho pode ser facilmente arrumado,

poupando espaço precioso. O peso leve torna-

o fácil de transportar.

iF DESIGN AWARD

Os produtos premiados são seleccionados

pelos principais nomes do designTodos os

anos, a iF International Forum Design GmbH

organiza uma das competições de design mais

famosas e valorizadas em todo o mundo: o iF

DESIGN AWARD. Reconhecido como um

símbolo da excelência de design em todo o

mundo, o iF DESIGN AWARD recebe todos os

anos mais de 5000 participações de 70

países.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.

PRÉMIO DE DESIGN RED DOT 2016

O prémio de design red dot é um prémio

internacional de design de produtos e de

design de comunicação.Vencer um prémio

nesta competição é a prova de que as mentes

criativas têm uma visão e são capazes de se

comprometer, de executar, de investigar e de

experimentar - e afirmam-se como um nome

no futuro. Há categorias de prémios para

design de produtos, agências de design e

conceitos de design.
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Especificações

Performance

Potência de entrada (máx): 900 W

Nível da potência sonora: 78 dB

Potência de entrada (IEC): 750 W

Vácuo (máx): 17,5 kPa

Design

Cor: Vermelho desportivo

Filtragem

Capacidade de pó: 3 L

Tipo de saco: s-bag, clássico, desempenho

prolongado

Filtro exaustor: Filtro antialérgico

Filtro do motor: Filtro em espuma de 1 camada

Facilidade de utilização

Raio de ação: 9 m

Comprimento do cabo de alimentação: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2

peças

Encaixe do tubo: ActiveLock

Tipo de rodas: Borracha

Pega de transporte: Frente

Escovas e acessórios

Escova standard: Escova TriActive

Escova adicional: Escova para pavimentos

Acessórios incluídos: Bico, Escova integrada

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Peso do produto: 4,2 kg

Dimensões do produto (CxLxA): 400 x 282 x

251 mm

* 99,9% de recolha de pó em pavimentos com

reentrâncias (IEC62885-2).
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