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Κορυφαίες επιδόσεις, εύκολη χρήση
Μικρή αλλά πανίσχυρη, με τεχνολογία AirflowMax

Η νέα ηλεκτρική σκούπα Philips Performer Compact προσφέρει κορυφαία αποτελέσματα

καθαρισμού με ελάχιστη προσπάθεια. Η τεχνολογία AirflowMax παρέχει υψηλή ισχύ

αναρρόφησης για περισσότερη ώρα, ενώ το πέλμα TriActive απομακρύνει αποτελεσματικά τη

σκόνη από όλα τα δάπεδα.

Θεαματικά αποτελέσματα καθαρισμού

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Το πέλμα TriActive εκτελεί 3 ενέργειες καθαρισμού ταυτόχρονα

Καθάρισμα χωρίς μεγάλη προσπάθεια

Εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία

Ενσωματωμένα αξεσουάρ για απόλυτη άνεση

Συνδέσεις ActiveLock για εύκολη προσαρμογή σε κάθε εργασία καθαρισμού

Σύστημα φίλτρου Clean Air

Κλασική σακούλα s-bag με 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Το αντιαλλεργικό φίλτρο αιχμαλωτίζει περισσότερο από το 99,90% της ψιλής σκόνης

Αντιαλλεργική δράση με πιστοποίηση από το ECARF

Σακούλες σκόνης για 1 έτος*

5 σακούλες s-bag

Θεαματικά αποτελέσματα
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία AirflowMax

Η μοναδική τεχνολογία AirflowMax παρέχει υψηλή

απορροφητική ισχύ για περισσότερη ώρα* για να

χρησιμοποιείτε τη σακούλα μέχρι να γεμίσει πλήρως.

Η τεχνολογία κατασκευής βασίζεται στη

βελτιστοποίηση τριών βασικών στοιχείων: 1)

Μοναδικές ραβδώσεις στο εσωτερικό του χώρου

συλλογής σκόνης για μεγιστοποίηση της ροής αέρα

γύρω από τη σακούλα συλλογής σκόνης και χρήση

ολόκληρης της επιφάνειας της σακούλας. 2) Ειδικά

σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης που

επιτρέπει στη σακούλα συλλογής σκόνης να

ξεδιπλώνεται ομοιόμορφα. 3) Υψηλής ποιότητας

δομές ινών που δεν φράζουν και απορροφούν τη

σκόνη χωρίς να μπλοκάρουν τους πόρους της

σακούλας συλλογής σκόνης, αποτρέποντας έτσι

μείωση της απορροφητικής ισχύος.

Πέλμα TriActive

Το πέλμα TriActive εκτελεί 3 ενέργειες καθαρισμού

ταυτόχρονα: 1) Ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού με

την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του και αφαιρεί σε

βάθος τη σκόνη. 2) Απορροφά τα μεγάλα κομμάτια με

το μεγαλύτερο άνοιγμα στην εμπρός πλευρά του. 3)

Μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά κοντά στα έπιπλα

και τους τοίχους, ακολουθώντας το περίγραμμά τους

με τα δύο πλευρικά κανάλια αέρα.

Εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας

Το εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας είναι ένα έξυπνο

αξεσουάρ για να καθαρίζετε δύσκολα σημεία, όπως

το επάνω μέρος των επίπλων ή ψηλά ράφια. Η

γωνία της βούρτσας είναι ρυθμιζόμενη, ώστε να

μπορείτε να διαμορφώνετε το εξάρτημα σύμφωνα με

τις ανάγκες σας.

Ενσωματωμένα αξεσουάρ

Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει ενσωματωμένα

αξεσουάρ, ώστε να μην χρειάζεται να μεταφέρετε

επιπλέον εξαρτήματα όταν καθαρίζετε. Το εξάρτημα

για τις κοιλότητες βρίσκεται επάνω στη σκούπα

ώστε να είναι πάντα έτοιμο για χρήση.

Συνδέσεις ActiveLock

Οι συνδέσεις ActiveLock σάς επιτρέπουν να

συνδέετε και να αποσυνδέετε εύκολα τα διάφορα

πέλματα και εξαρτήματα από τον τηλεσκοπικό

σωλήνα ενώ καθαρίζετε.

Κλασική σακούλα s-bag με μεγάλη διάρκεια ζωής

Αυτή η νέα συνθετική σακούλα συλλογής σκόνης της

Philips έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να

χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για μεγαλύτερο

διάστημα, προσφέροντας μεγάλη απορροφητική ισχύ

και κορυφαίο φιλτράρισμα μέχρι τη στιγμή που θα

γεμίσει και θα την απορρίψετε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ IF

Τα βραβευμένα προϊόντα επιλέγονται από τα

κορυφαία ονόματα στο χώρο της σχεδίασης.Κάθε

χρόνο, η iF International Forum Design GmbH

διοργανώνει έναν από τους πλέον δημοφιλείς και

καταξιωμένους διαγωνισμούς σχεδίασης

παγκοσμίως: το ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF.

Αναγνωρισμένο διεθνώς ως σύμβολο σχεδιαστικής

υπεροχής, το ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF δέχεται πάνω

από 5.000 υποβολές συμμετοχής από 70 χώρες κάθε

χρόνο.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 900 W

Στάθμη ηχητικής ισχύος: 78 dB

Iσχύς εισόδου (IEC): 750 W

Απορρόφηση (μέγ.): 17,5 kPa

Σχεδίαση

Χρώμα: Λαμπερό λευκό

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 3 Α

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: Κλασική s-bag

με μεγάλη διάρκεια ζωής

Φίλτρο εξόδου αέρα: Αντιαλλεργικό φίλτρο

Φίλτρο μοτέρ: 1 στρώση αφρώδους φίλτρου

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 9 μ.

Μήκος καλωδίου: 6 μ.

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Σύνδεση σωλήνα: ActiveLock

Τύπος τροχών:

Καουτσούκ

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινό

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για σκληρά δάπεδα

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Eξάρτημα για

κοιλότητες, Ενσωματωμένη βούρτσα

Επιπλέον εξαρτήματα: Εξάρτημα μεγάλης εμβέλειας, 5

σακούλες s-bag

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 4,2 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 400 x 282 x

251 χιλιοστά

* Με βάση τις εσωτερικές μετρήσεις της Philips

* Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες

(IEC62885-2).
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