
 

Aspirator cu sac

Performer Compact

 
Aspirare de 99,9 % a prafului

900 W

Cap de aspirare TriActive

 

FC8375/09

Performanţă completă. Uşor de folosit
Compact şi puternic, cu tehnologie AirflowMax

Noul aspirator Philips Performer Compact oferă performanţă de curăţare

completă cu efort minim. Tehnologia AirflowMax menţine puterea de aspirare mai

mare pentru mai mult timp. Capul TriActive îndepărtează eficient praful de pe toate

pardoselile.

Rezultate de curăţare remarcabile

Tehnologia revoluţionară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare

Curăţare fără efort

Accesorii integrate pentru confort maxim

Cuplaje ActiveLock pentru setarea uşoară a fiecărei sarcini de curăţare

Compact şi uşor pentru curăţare fără efort şi stocare simplă

Sistem de filtrare a aerului

S-bag Classic Long Performance durează cu până la 50% mai mult

Filtrul antialergic captează peste 99,90 % din praful fin

Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat de ECARF

Rezultate remarcabile

Aspirare de 99,9 % a prafului* pentru a asigura o curăţare superioară

Motor de 900 W pentru putere mare de aspirare
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Repere

Tehnologie AirflowMax

Tehnologia unică AirflowMax menţine puterea

de aspirare ridicată pentru mai mult timp*,

pentru a utiliza sacul până la maxim.

Tehnologia este concepută pe baza optimizării

a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al

nervurilor din interiorul compartimentului

pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din

jurul sacului de praf şi pentru a permite

utilizarea întregii suprafeţe a sacului. 2)

Compartiment pentru praf de mare capacitate,

conceput special, care permite deplierea

uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră

de înaltă calitate, care nu se înfundă, în

interiorul sacului de praf şi care absorb praful

fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a

puterii de aspirare.

Cap de aspirare TriActive

Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de

curăţare dintr-o singură mişcare: 1) Deschide

uşor covorul cu talpa sa cu design special

pentru a îndepărta praful în profunzime 2)

Aspiră cu uşurinţă obiecte mari prin orificiul

mare din faţă 3) Aspiră bine praful şi mizeria

de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două perii

laterale.

Accesorii integrate

Aspiratorul este conceput cu accesorii

integrate, astfel încât nu este nevoie să

transporţi piese suplimentare atunci când

cureţi. Accesoriul pentru spaţii înguste este

poziţionat pe rezervor, întotdeauna gata de

utilizare.

Cuplaje ActiveLock

Cuplajele ActiveLock îţi permit să conectezi şi

să deconectezi cu uşurinţă diferite capete de

aspirare şi accesorii de la tubul telescopic în

timpul curăţării.

Compactă şi uşoară

Mulţumită dimensiunii sale reduse, aparatul

poate fi stocat cu uşurinţă, economisind spaţiu

valoros. De asemenea, greutatea redusă

facilitează transportarea acestuia.

PREMIUL IF PENTRU DESIGN

Produsele premiate sunt selectate de cele mai

mari nume din domeniul designuluiiF

International Forum Design GmbH organizează

în fiecare an unul dintre cele mai renumite şi

apreciate concursuri de design: PREMIUL iF

PENTRU DESIGN. Recunoscut ca simbol al

excelenţei în design la nivel mondial,

PREMIUL iF PENTRU DESIGN întâmpină

peste 5.000 de înscrieri din 70 de ţări în

fiecare an.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.

PREMIUL PENTRU DESIGN RED DOT 2016

Premiul pentru design Red Dot este un premiu

internaţional de design de produs şi de

comunicare.Câştigarea unui premiu în această

competiţie este dovada faptului că minţile

creative au viziunea şi capacitatea de a se

angaja, de a executa, de a cerceta şi de a

experimenta - şi că reprezintă un nume de care

se va ţine cont în viitor. Există categorii de

premii pentru design de produs, pentru agenţii

de design şi pentru concepte de design.
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Specificaţii

Performanţă

Putere de intrare (max): 900 W

Nivel de zgomot: 78 dB

Putere de intrare (IEC): 750 W

Vid (max): 17,5 kPa

Design

Culoare: Albastru nou

Filtrare

Capacitate praf: 3 l

Model sac de praf: s-bag Classic Long

Performance

Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni

Filtru pentru motor: Filtru cu 1 strat de spumă

Uşurinţă în utilizare

Rază de acţiune: 9 m

Lungime cablu: 6 m

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Cuplaj tub: ActiveLock

Model roţi: Cauciuc

Mâner pentru transport: Frontal

Capete de aspirare şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

pentru podele dure

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Perie integrată

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 4,2 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H): 400 x 282

x 251 mm

* Aspirare de 99,9 % a prafului pe pardoseli dure cu

crăpături (IEC62885-2).
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