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Plnohodnotný výkon. Jednoduchá obsluha
Kompaktný a napriek tomu výkonný vďaka technológii

AirflowMax

S novým vysávačom Philips Performer Compact dosiahnete špičkový výkon

vysávania s minimálnou námahou. Technológia AirflowMax udrží silnejší sací

výkon dlhšiu dobu. Hubica TriActive efektívne odstraňuje prach z akéhokoľvek typu

podlahy.

Výnimočné výsledky pri čistení

Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Čistenie bez námahy

Integrované príslušenstvo pre dokonalé pohodlie

Pripojenie ActiveLock na jednoduché prispôsobenie akémukoľvek čisteniu

Kompaktný a ľahký pre jednoduché vysávanie a praktické uskladnenie

Filtračný systém na čistenie vzduchu

Vrecko S-bag Classic Long Performance vydrží až o 50 % dlhšie

Antialergický filter zachytáva viac ako 99,90 % jemného prachu

Antialergická kvalita zaručená testami ECARF

Výnimočné výsledky

Zachytáva až 99,9 % prachu* a poskytuje vysoký čistiaci výkon

900 W motor pre silný sací výkon
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Hlavné prvky

Technológia AirflowMax

Jedinečná technológia AirfllowMax udržuje

dlhšiu dobu* silnejší sací výkon, vďaka čomu

môžete maximálne využiť objem vrecka. Táto

technológia pozostáva z optimalizácie troch

základných prvkov: 1) Jedinečný rebrový profil

komory na prach na maximálne zvýšenie

prietoku vzduchu okolo vrecka na prach

a využitie celého jeho povrchu. 2) Kapacita

špeciálne navrhnutej komory na prach

umožňuje, aby sa vrecko na prach rovnomerne

rozbaľovalo. 3) Štruktúra vláken vysokej kvality

vo vrecku na prach zabraňuje zanášaniu

a umožňuje absorpciu prachu bez upchávania

pórov, čím zabraňuje znižovaniu sacieho

výkonu.

Hubica Tri-Active

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3

čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec

špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a

odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje

hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v

prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty

tesne pri nábytku a stenách vďaka

obojstranným kefám.

Integrované príslušenstvo

Súčasťou vysávača je integrované

príslušenstvo, vďaka čomu so sebou nemusíte

počas vysávania nosiť žiadne ďalšie pomôcky.

Štrbinový nástroj sa nachádza na rukoväti,

preto ho máte vždy poruke.

Pripojenie ActiveLock

Pripojenie ActiveLock umožňuje jednoduché

pripojenie a odpojenie rôznych hubíc a

príslušenstva z teleskopickej trubice počas

vysávania.

Kompaktný a ľahký

Vďaka malej veľkosti môžete zariadenie

jednoducho skladovať a ušetriť pri tom

drahocenný priestor. Malá hmotnosť uľahčuje

prenášanie.

OCENENIE iF DESIGN AWARD

O ocenených výrobkoch rozhodujú

najzvučnejšie mená z oblasti

dizajnuSpoločnosť iF International Forum

Design GmbH každý rok organizuje jednu

z najvychýrenejších a najprestížnejších súťaží

v oblasti dizajnu: iF DESIGN AWARD.

Ocenenie iF DESIGN AWARD je na celom

svete uznávané ako symbol výnimočného

dizajnu a tohto podujatia sa každoročne

zúčastňuje viac ako 5 000 návrhov zo 70

krajín.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

OCENENIE ZA DIZAJN RED DOT 2016

Ocenenie Red Dot Design Award je

medzinárodné ocenenie dizajnu produktov a

komunikačných prostriedkov.Získanie ocenenia

v tejto súťaži je dôkazom, že tvorivé mysle

majú víziu, dokážu s nasadením skúmať a

experimentovať a sú mocnosťou, s ktorou treba

v budúcnosti rátať. Ocenenia sa udeľujú

v kategóriách produktového dizajnu,

dizajnérskych agentúr a dizajnérskych

konceptov.
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Technické údaje

Výkon

Vstupný výkon (max): 900 W

Hladina úrovne zvuku: 78 dB

Príkon (IEC): 750 W

Podtlak (max): 17,5 kPa

Dizajn

Farba: Nová modrá

Filtrácia

Kapacita na prach: 3 l

Typ prachového vrecka: Vrecko S-bag Classic

Long Performance

Výstupný filter: Antialergický filter

Filter motora: 1-vrstvový penový filter

Použiteľnosť

Akčný rádius: 9 m

Dĺžka kábla: 6 m

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Spojka trubice: ActiveLock

Typ koliesok: Gumené

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Hubica Tri-Active

Dodatočná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Vrátane príslušenstva: Štrbinová hubica,

Integrovaná kefa

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 4,2 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 400 x 282 x

251 mm

* Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s

drážkami (IEC62885-2).
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