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Perfektní výkon
Menší spotřeba energie

Nový vysavač Philips Performer Active nabízí plný výkon při úklidu díky technologii AirflowMax a unikátní hubici

TriActive+, která byla navržena k odstranění prachu.

Vynikající výsledky úklidu

Energetická třída B

Revoluční technologie AirflowMax pro mimořádný výkon

Nová hubice TriActive+ 3 v 1 zachytí větší nečistoty i jemný prach

Výkonnost třídy A na tvrdé podlahy

Maximální pohodlí

4l kapacita na prach pro delší čištění

Různé nastavení výkonu

Díky ergonomické rukojeti s dlouhým dosahem se dostanete do všech koutů

Filtrační systém vzduchu

Filtrační systém HEPA10 s těsněním AirSeal pro zdravý vzduch

Sáček s-bag Classic Long Performance vydrží až o 50 % déle
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Přednosti

Energetická třída B

Tento vysavač byl navržen tak, aby dosahoval

plného výkonu v energetické třídě B.

Technologie AirflowMax

Technologie AirflowMax maximalizuje

proudění vzduchu, prachový sáček se díky

tomu otevírá rovnoměrně a dosáhnete

vysokého výkonu, dokonce i když se sáček

plní!

Hubice TriActive+

Hubice TriActive+ aplikuje během vysávání

3 činnosti najednou: 1) Jemně otevírá koberec

speciálně navrženou plochou, aby odstranila

prach, který se skrývá hluboko v koberci. 2)

Vysává velké kousky nečistot větším otvorem v

přední části. 3) Pomocí kartáčů na obou

stranách odstraňuje prach a špínu podél

nábytku a stěn.

Třída A na tvrdé podlahy

Tento výrobek dosahuje výkonu nejvyšší třídy

při čištění tvrdých podlah. Odstraní 100 %

prachu!

4l kapacita na prach

Speciálně navržená 4l prachová komora vám

umožní optimálně využít prachový sáček, takže

budete moci vysávat po delší dobu.

Ovládání napájení

Různé nastavení výkonu umožňuje vybrat

optimální sílu sání podle typu vysávaného

povrchu.

Ergonomická rukojeť s dlouhým dosahem

Tato ergonomická rukojeť se dobře používá. Její

zvláště dlouhé provedení vám umožňuje

dosáhnout dále, takže můžete snadno čistit i

obtížně dosažitelná místa.

Filtrační systém HEPA10

Omyvatelný filtr HEPA10 a těsnění AirSeal

zachytí i ten nejjemnější prach, než se rozletí

do okolí, a zajistí vám tak bezprašné prostředí

a čistý, zdravý vzduch.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Výkon

Hodnocení energetické účinnosti: B

Průměrná roční spotřeba: 33,5 kWh

Třída čištění koberců: D

Třída čištění tvrdých podlah: A

Třída zpětných emisí prachu: B

Úroveň síly zvuku: 79 dB

Příkon (IEC): 750 W

Proud vzduchu (max.): 29,3 l/s

Vakuum (max.): 18,9 kPa

Design

Barva: Titanová

Filtrace

Kapacita pro prach: 4 L

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Classic

Long Performance

Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA10

Filtr motoru: Mikrofiltr

Těsnění EPA AirSeal: Ano

Použitelnost

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6 m

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Spojka trubice: Kónický

Typ koleček: Pryžová

Rukojeť pro přenášení: Přední

Indikátor naplnění prachem: Ano

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice TriActive+

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Přídavná hubice: Hubice na tvrdé podlahy

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 5,2 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V): 447 x 304 x

234 mm

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2019‑02‑12

Verze: 8.3.1

EAN: 08 71010 36901 91

www.philips.com

http://www.philips.com/

