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Täysi teho
Pienempi energiankulutus

Uusi Philips Performer Active takaa täyden puhdistustehon AirflowMax-tekniikan ja tehokkaaseen

pölynpoistoon suunnitellun ainutlaatuisen TriActive+-suuttimen ansiosta.

Uskomattoman puhdasta jälkeä

Edistyksellinen AirflowMax-tekniikka takaa erinomaisen suorituskyvyn

Uusi kolmitoiminen TriActive+ -suutin poimii karkean ja hienon pölyn

Uskomaton suorituskyky kovilla lattioilla

Sopii täydellisesti koteihin, joissa on lemmikkejä

Turboharja koteihin, joissa on lemmikkejä

Erittäin käytännöllinen

Vähemmän tyhjennystaukoja 4 litran pölysäiliön ansiosta

Erikoispitkän ergonomisen kädensijan ansiosta ulotut kaikkialle

Useita tehoasetuksia

Clean Air -suodatinjärjestelmä

EPA10-suodatinjärjestelmä ja AirSeal puhdistavat ilman

S-Bag Classic Long Performance, kestää jopa 50 % pidempään
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Kohokohdat

AirflowMax-tekniikka

AirflowMax-tekniikka maksimoi ilmanvaihdon

ja pölypussin laskokset avautuvat tasaisesti,

jolloin suorituskyky säilyy hyvänä pussin

täyttyessäkin.

TriActive+ -suutin

TriActive+ -suutin tekee 3 siivoustoimintoa

yhdellä vedolla: 1) Sen erikoismuotoiltu

pohjalevy avaa varovasti lattiamattoa, jotta

syvälle painunut pölykin saadaan imettyä. 2)

Se imee etuosan suuremman imuaukon kautta

isommat roskat. 3) Sen kaksi sivuharjaa

lakaisevat pölyn ja roskat huonekalujen ja

seinien vierustoilta.

Kovien lattioiden ykkönen

Tämän tuotteen puhdistusteho kuuluu

parhaimmistoon kovissa lattioissa. Se kerää

100 % pölystä!

Turboharjasuutin

Turboharjalla onnistuu niin paksujen mattojen

perusteellinen imurointi kuin pikainen karvojen

ja nukan poistaminenkin. Suuttimen sisällä

pyörivä harja poistaa pienet pölyhiukkaset ja

lemmikkien karvat tehokkaasti ja takaa

paremman puhdistustehon.

4 litran pölysäiliö

Erikoismuotoiltua 4 litran pölysäiliötä ei

tarvitse vaihtaa usein.

Virranhallinta

Eri tehoasetuksilla voit valita parhaan

imutason kullekin imuroitavalle pinnalle.

Erikoispitkä ergonominen kädensija

Ergonomisesti muotoiltua kädensijaa on

kätevä käyttää. Sen pitkän putken avulla yletyt

kauemmas, joten voit helposti puhdistaa

hankalatkin kohdat.

EPA10 Clean Air -järjestelmä

EPA10-suodatin ja AirSeal-tiiviste keräävät

hienoimmatkin pölyhiukkaset, joten huoneilma

pysyy pölyttömänä ja puhtaana.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Vuosittainen energiankulutus: 33,5 kWh

Äänentaso: 79 dB

Tuloteho (IEC): 750 W

Ilmankierto (enintään): 29,3 l/s

Alipaine (enintään): 18,9 kPa

Muotoilu

Väri: Pehmeä pronssi

Suodatus

Pölykapasiteetti: 4 V

Pölypussin tyyppi: s-bag Classic Long

Performance

Poistosuodatin: Pestävä EPA10-suodatin

Moottorin suodatin: Mikrosuodatin

EPA AirSeal

Käytettävyys

Toimintasäde: 9 m

Johdon pituus: 6 m

Virranhallinta: Sähköinen laitteessa

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Putkiliitin: Kartiomainen

Renkaan tyyppi: Kuminen

Kantokahva: Etupää

Pölysäiliö täynnä -ilmaisin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Vakiosuutin: TriActive+ -suutin

Lisäsuutin: Turboharjasuutin, Kovien

lattiapintojen suutin

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin,

Pieni suutin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 5,2 kg

Tuotteen mitat (PxLxK): 447 x 304 x 234 mm
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