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Пълна ефективност. Лесна употреба
Компактна и същевременно мощна с технологията AirflowMax

Новата прахосмукачка Performer Compact на Philips предоставя висока мощност при

почистване с минимални усилия. Технологията AirflowMax запазва всмукателната мощност

по-силна за по-дълго. Накрайникът TriActive премахва праха ефективно от всички подови

повърхности.

Забележителни резултати от почистването

Революционна технология AirflowMax за висока всмукателна мощност

Накрайникът TriActive прилага 3 почистващи действия наведнъж

Турбо четка, идеална за почистване на косми от домашни любимци

Почистване без усилия

Включени аксесоари за най-голямо удобство

Сглобяване ActiveLock за лесно нагаждане към всяка задача

Компактна и лека за почистване без усилия и лесно съхранение

Филтрираща система за чист въздух

S-bag Classic за дълготрайна работа издържа до 50% по-дълго

Филтърът против алергии улавя над 99,90% от финия прах

Противоалергенна, качество, тествано от ECARF

Забележителни резултати

99,9% събиране на прах* за високи резултати при почистване

900W мотор за силна всмукателна мощност
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Акценти

Технология AirflowMax

Уникалната технология AirflowMax поддържа висока

всмукателна мощност за по-дълго време*, за да може

торбичката да се използва докрай. Технологията е

изградена около оптимизирането на три ключови

елемента: 1) Уникален оребрен профил от

вътрешната страна на отделението за прах за

увеличаване на въздушния поток около торбичката за

прах и за използване на пълния ѝ капацитет. 2)

Специално проектиранo отделение за прах, което

позволява на торбичката за прах да се разгъне

равномерно. 3) Висококачествени незадръстващи се

конструкции от нишки в торбичката за праха, които

абсорбират праха, без да блокират порите, като по

този начин се избягва намаляването на всмукателната

мощност.

Накрайник TriActive

Накрайникът TriActive извършва 3 почистващи

действия наведнъж: 1) Със специалния си профил

той отваря внимателно косъма на килима, за да

отстрани дълбоко скрития прах. 2) С по-големия си

отвор отпред засмуква с лекота едрите отпадъци. 3)

С левия и десния си страничен канал събира праха и

замърсяванията близо до мебелите и стените.

Turbo Brush

Turbo brush позволява дълбоко почистване на килими,

премахвайки лесно коса и пух. Въртящата се глава в

накрайника активно премахва малки прашинки и

косми на домашни любимци, а резултатът – по-

ефективно почистване.

Включени аксесоари

Прахосмукачката е проектирана с вградени аксесоари,

така че не е необходимо да носите със себе си

допълнителни части, докато чистите. Тесният

накрайник се намира на основния блок, винаги готов

за употреба.

Сглобяване ActiveLock

Сглобяването ActiveLock ви позволява лесно да

прикачате и разкачате различните накрайници и

аксесоари от телескопичната тръба, докато чистите.

НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН НА IF

Продуктите, печелещи награди, са избрани от

водещите имена в сферата на дизайнаВсяка година iF

International Forum Design GmbH организира едно от

най-известните и ценени състезания по дизайн:

НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН НА iF. Признато по света

като символ за превъзходен дизайн, събитието

НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН НА iF приема над 5000

номинации от 70 страни всяка година.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН RED DOT ЗА 2016 г.

Наградата за дизайн Red Dot е международна награда

за дизайн на продукт или в

комуникациите.Спечелването на награда в този

конкурс е доказателство, че творческите умове имат

визия и са готови да се ангажират, да изпълняват, да

проучват и експериментират – те са име, за което

трябва да се внимава в бъдеще. Има наградни

категории за продуктов дизайн, дизайнерски агенции

и дизайнерски концепции.
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Спецификации

Представяне

Консумирана мощност (макс.): 900 W

Ниво на силата на звука: 78 dB

Входна мощност (IEC): 750 W

Вакуум (макс.): 17,5 kPa

Дизайн

Цвят: Наситено тюркоазено

Филтриране

Вместимост за прах: 3 л

Тип на торбата за прах: s-bag Classic за дълготрайна

работа

Изходящ филтър: Филтър против алергии

Филтър на мотора: 1 филтър с дунапренен слой

Употреба

Радиус на действие: 9 м

Дължина на кабела: 6 м

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Сглобяване на тръбата: ActiveLock

Тип на колелата:

Гумени

Дръжка за носене: Отпред

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive

Допълнителен накрайник: Накрайник за твърд под,

Turbo Brush

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Вградена

четка

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Тегло на продукта: 4,2 кг

Размери на продукта (Д x Ш x В): 400 x 282 x

251 мм

* 99,9% събиране на прах от твърди подови настилки с процепи

(IEC62885-2).
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