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Optimale prestaties
Lager energieverbruik

De nieuwe Philips Performer Active levert voortreffelijke prestaties op alle soorten harde vloeren dankzij het

speciale mondstuk voor harde vloeren.

Geweldig schoonmaakresultaat

Energieklasse A

Revolutionaire AirflowMax-technologie voor uitstekende prestaties

Klasse A-prestaties op harde vloeren

Maximaal gebruiksgemak

Stofcapaciteit van 4 l voor langer schoonmaken

Variabel vermogen

Bereik ook de kleinste hoekjes dankzij de extra lange ergonomische handgreep

Clean Air-filtersysteem

EPA10-filtersysteem met AirSeal voor gezonde lucht

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

Energieklasse A

Deze stofzuiger is ontworpen voor optimale

prestaties bij energieklasse A.

AirflowMax-technologie

De AirflowMax-technologie maximaliseert de

luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig

ontvouwt voor de beste prestaties, zelfs als de

zak voller wordt!

Klasse A op harde vloeren

Dit product heeft de hoogste reinigingsklasse

op harde vloeren. 100% van het stof wordt

opgenomen!

Stofcapaciteit van 4 l

De speciaal ontworpen stofbak van 4 l maakt

het u mogelijk optimaal gebruik te maken van

uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

Energiebeheer

Dankzij het variabele vermogen kunt u de

optimale zuigkracht instellen voor

verschillende soorten oppervlakken.

Extra lange ergonomische handgreep

Het ergonomisch gevormde handvat is

eenvoudig te gebruiken. Met het extra lange

ontwerp maakt u gemakkelijk de moeilijk te

bereiken plekken schoon.

EPA10-luchtzuiveringssysteem

Het EPA 10-filter en AirSeal vangen het fijnste

stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor

een stofvrije omgeving en schone, gezonde

lucht.

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.

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

Energieklasse: A

Jaarlijks energieverbruik: 25,8 kWh

Reinigingsklasse harde vloeren: A

Klasse heruitstoot van stof: B

Geluidsniveau: 79 dB

Ingangsvermogen (IEC): 750 W

Luchtsnelheid (max.): 29,3 l/s

Onderdruk (max.): 18,9 kPa

Ontwerp

Kleur: Sprankelend blauw

Filtering

Stofinhoud: 4 L

Type stofzak: s-bag Classic Long Performance

Uitblaasfilter: EPA10 wasbaar filter

Motorfilter: Microfilter

EPA AirSeal

Bruikbaarheid

Actieradius: 9 m

Snoerlengte: 6 m

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Buiskoppeling: Conisch

Type wielen: Rubberen

Handgreep: Voorzijde

'Stofemmer vol'-indicator

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: Mondstuk voor harde

vloeren

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 5,2 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 447 x 304

x 234 mm
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