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Zbieranie 99,9% kurzu

900 W

Filtr antyalergiczny

 

FC8377/09

Wysoka efektywność. Łatwa obsługa.
Niewielkie wymiary i duża moc dzięki technologii AirflowMax

Odkurzacz Philips Performer Compact zapewnia wysoką efektywność przy

minimum wysiłku. Technologia AirflowMax zwiększa siłę ssącą na dłużej, a

nasadka TriActive skutecznie usuwa kurz niezależnie od rodzaju podłogi.

Wyjątkowe efekty odkurzania

Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia dużą moc ssania

Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby

Sprzątanie bez wysiłku

Przedłużka do obsługi trudno dostępnych miejsc

Dołączone akcesoria — najwyższa wygoda

Łączenie ActiveLock umożliwia łatwe dostosowanie do każdego zadania

Filtr powietrza Clean Air

Worek s-bag Classic Long Performance wytrzymuje do 50% dłużej

Filtr antyalergiczny wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek kurzu

Produkt przetestowany przez ECARF pod kątem jakości przyjaznej alergikom

Roczny zapas worków na kurz*

5 worków s-bag

Wyjątkowe rezultaty
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Zalety

Technologia AirflowMax

Wyjątkowa technologia AirflowMax utrzymuje

dużą moc ssania przez cały czas*, nawet w

miarę pełnego worka na kurz. Technologia

skupia się na optymalizacji trzech kluczowych

elementów: 1) Wyjątkowy żebrowany profil

wewnątrz komory na kurz, maksymalizuje

przepływ powietrza i umożliwia wykorzystanie

całej jej powierzchni. 2) Specjalnie

zaprojektowana komora, umożliwia pełne i

równomierne rozłożenie worka na kurz. 3)

Wysokiej jakości niezatykająca się struktura

włókien worka na kurz, pochłania zabrudzenia

bez zatykania porów, co pozwala uniknąć

zmniejszania mocy ssania.

Nasadka TriActive

Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie

podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby: 1)

Za pomocą specjalnie zaprojektowanej

nasadki delikatnie unosi włosie dywanu w

celu dokładnego usunięcia kurzu. 2) Wsysa

większe cząsteczki brudu przez duży otwór z

przodu. 3) Zbiera kurz i brud wzdłuż mebli oraz

ścian za pomocą kanałów powietrznych po

lewej i prawej stronie.

Przedłużka

Przedłużka to sprytne akcesorium, które

pomaga w czyszczeniu trudno dostępnych

miejsc, takich jak powierzchnie na meblach

lub wysoko zawieszone półki. Regulowany kąt

ustawienia szczotki umożliwia dostosowanie

tego narzędzia do własnych potrzeb.

Dołączone akcesoria

Odkurzacz jest wyposażony w zintegrowane

akcesoria, więc nie trzeba nosić dodatkowych

elementów podczas sprzątania. Szczelinówka

jest przechowywana na pojemniku, zawsze

gotowa do użytku.

Łączenie ActiveLock

Łączenie ActiveLock umożliwia łatwy montaż i

demontaż różnych nasadek i akcesoriów do

rury teleskopowej podczas sprzątania.

s-bag Classic Long Performance

Ten syntetyczny worek firmy Philips został

opracowany w celu zapewnienia długotrwałej

wydajności odkurzacza, tj. wysokiej mocy

ssania oraz maksymalnej filtracji — aż do

momentu, gdy worek będzie pełny i gotowy do

utylizacji.

IF Design Award — nagroda za wzornictwo

Nagradzane produkty są wybierane przez

czołowe postacie w dziedzinie

wzornictwaKażdego roku iF International

Forum Design GmbH organizuje jeden z

najsłynniejszych i najbardziej cenionych

konkursów w dziedzinie wzornictwa — iF

DESIGN AWARD. Konkurs ten na całym

świecie jest uznawany za swoisty symbol

doskonałego wzornictwa, dlatego co roku do

organizatorów napływa ponad 5 tysięcy

zgłoszeń z około 70 krajów.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 900 W

Poziom głośności: 78 dB

Moc wejściowa (IEC): 750 W

Podciśnienie (maks.): 17,5 kPa

Wykończenie

Kolor: Gwiezdna biel

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 3 L

Typ worka na kurz: s-bag Classic Long

Performance

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: 1-warstwowy filtr piankowy

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 9 m

Długość przewodu: 6 m

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Łączenie rury: ActiveLock

Typ kółek: Gumowe

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Dodatkowa nasadka: Nasadka do twardych

podłóg

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka,

Zintegrowana szczotka

Dodatkowe akcesoria: Przedłużka, 5 worków s-

bag

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Waga produktu: 4,2 kg

Wymiary produktu (D x S x W): 400 x 282 x

251 mm

* Na podstawie badań wewnętrznych firmy Philips

* Zbieranie 99,9% kurzu na twardych podłogach ze

szczelinami (IEC62885-2).
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