
 

Stofzuiger met zak

Performer Compact

 

99,9% stofopname

900 W

Allergiefilter

 

FC8377/09

Hoge prestaties. Eenvoudig te gebruiken
Compact, maar krachtig dankzij AirflowMax-technologie

De nieuwe compacte Philips Performer-stofzuiger levert topprestaties met

minimale inspanning. De AirflowMax-technologie zorgt voor langer behoud van

een optimale zuigkracht. Het TriActive-mondstuk verwijdert stof efficiënt van alle

oppervlakken.

Geweldig schoonmaakresultaat

Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht

Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit

Moeiteloos reinigen

Hulpstuk voor een groter bereik voor moeilijk bereikbare plaatsen

Geïntegreerde accessoires voor ultiem gebruiksgemak

ActiveLock-koppelingen eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus

Clean Air-filtersysteem

S-bag Classic Long Performance gaat tot 50% langer mee

Allergiefilter vangt meer dan 99,90% van fijn stof op

Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

Voorraad stofzakken voor 1 jaar*

5 S-zakken

Uitzonderlijke resultaten
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Kenmerken

AirflowMax-technologie

De AirflowMax-technologie zorgt voor langer*

behoud van een optimale zuigkracht zodat de

zak maximaal wordt benut. De technologie is

gebaseerd op de optimalisatie van drie

belangrijke elementen: 1) Uniek geribbeld

profiel in de stofkamer voor maximale

luchtstroom rond de stofzak zodat deze

volledig wordt benut. 2) Speciaal ontworpen

stofkamercapaciteit waardoor de stofzak

gelijkmatig volledig ontvouwt. 3) Geavanceerde

vezelstructuren in de stofzak die niet

verstoppen, absorberen stof zonder dat de

poriën verstopt raken zodat de zuigkracht niet

afneemt.

TriActive-mondstuk

Het TriActive-mondstuk voert 3

schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit: 1)

Het opent het tapijt voorzichtig met de

speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep

in het tapijt te verwijderen 2) Het zuigt grote

stukken op met de grotere opening aan de

voorzijde 3) Het veegt het stof en het vuil dicht

langs het meubilair en de muren op met de

twee zijborstels.

Hulpstuk voor een groter bereik

Het hulpstuk voor een groter bereik is een

handig accessoire om bij lastige plekken te

komen, zoals de bovenkant van meubels of

hoge planken. De hoek van de borstel is

instelbaar, zodat u over het juiste instrument

beschikt voor verschillende doeleinden.

Geïntegreerde accessoires

De stofzuiger is ontworpen met geïntegreerde

accessoires, zodat u geen losse onderdelen

hoeft mee te dragen tijdens het schoonmaken.

Het spleetmondstuk wordt op de stofzuiger

bewaard en is altijd klaar voor gebruik.

ActiveLock-koppelingen

Dankzij de ActiveLock-koppelingen kunt u

tijdens het schoonmaken eenvoudig de

verschillende mondstukken en accessoires

bevestigen aan en loskoppelen van de

telescopische buis.

S-bag Classic Long Performance

Deze nieuwe synthetische stofzak van Philips

is ontwikkeld voor langdurige

stofzuigerprestaties, oftewel hoge zuigkracht

en maximale filtratie tot het moment waarop

de stofzak vol is en kan worden weggegooid.

IF DESIGN AWARD

Bekroonde producten worden geselecteerd

door de belangrijkste namen in de

ontwerpwereldElk jaar organiseert iF

International Forum Design GmbH een van 's

werelds beroemdste en meest geprezen

ontwerpwedstrijden: de iF DESIGN AWARD.

Erkend als symbool van uitzonderlijk design

over de hele wereld, verwelkomt de iF DESIGN

AWARD elk jaar meer dan 5000 inzendingen

uit 70 landen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Performance

Ingangsvermogen (max.): 900 W

Geluidsniveau: 78 dB

Ingangsvermogen (IEC): 750 W

Onderdruk (max.): 17,5 kPa

Ontwerp

Kleur: Sprankelend wit

Filtering

Stofinhoud: 3 l

Type stofzak: s-bag Classic Long Performance

Uitblaasfilter: Allergiefilter

Motorfilter: 1 laag schuimscheider

Bruikbaarheid

Actieradius: 9 m

Snoerlengte: 6 m

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Buiskoppeling: ActiveLock

Type wielen: Rubberen

Handgreep: Voorzijde

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Geïntegreerde borstel

Extra accessoires: Hulpstuk voor een groter

bereik, 5 S-zakken

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 4,2 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 400 x 282

x 251 millimeter

* Op basis van door Philips verrichte metingen

* 99,9% stofopname op harde vloeren met openingen

(IEC62885-2).
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