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Itin veiksmingas
Mažesnės energijos sąnaudos

Naujasis „Philips Performer Active“ valo nepriekaištingai, nes jame įdiegta „AirflowMax“ technologija ir

naudojamas „TriActive+ “ antgalis, kuris pašalina visas dulkes.

Išskirtiniai valymo rezultatai

Energijos vartojimo efektyvumo klasė B

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

Švarūs namai ir jokių gyvūnų plaukų

„Turbo“ šepetys, švarūs namai ir jokių gyvūnų plaukų

Didžiausias patogumas

4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Įvairūs galingumo nustatymai

Oro valymo filtro sistema

EPA10 filtravimo sistema su „Airseal“, kad oras būtų sveikesnis

„S-bag Classic Long Performance“ naudojamas 50 % ilgiau
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Ypatybės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė B

Šis dulkių siurblys veikia puikiai ir yra

priskiriamas energijos vartojimo efektyvumo

klasei B.

„AirflowMax“ technologija

„AirflowMax“ technologija maksimaliai

padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis

prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė

siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

„TriActive+“ antgalis

„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu

metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai

sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia

didelius trupinius per didelę priekyje esančią

angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius

dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Kietų grindų valymo klasė A

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo

efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka

dulkes 100 %!

„Turbo“ šepetys

„Turbo“ šepetys giliai išvalo kilimus, lengvai

pašalina plaukus ir pūkus. Besisukantis

šepetys antgalyje aktyviai šalina smulkias

dulkių daleles ir augintinių plaukus, tad išvalo

geriau.

4 l dulkių talpykla

Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia

optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite

valyti ilgiau.

Energijos tiekimo valdymas

Pasirinkę norimą galingumo nustatymą, galite

nustatyti optimalią siurbimo galią,

atsižvelgiant į tai, kokį paviršių siurbiate.

Itin ilga ergonomiška rankena

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti.

Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti

ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

„Performance“

Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas: B

Metinis energijos suvartojimas: 33,5 kW·h

Kilimų valymo klasė: D

Kietų grindų valymo klasė: A

Dulkių pralaidumo klasė: B

Garso lygis: 79 dB

Įeinanti energija (IEC): 750 W

Oro srovė (maks.): 29,3 l/s

Siurbimas (maks.): 18,9 kPa

Konstrukcija

Spalva: Neryški bronzinė

Filtravimas

Dulkių tūris: 4 l

Dulkių maišelio tipas: s-bag Classic Long

Performance

Išmetimo filtras: EPA10 plaunamas filtras

Variklio filtras: Mikrofiltras

„EPA Airseal“

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 9 m

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Vamzdžio sujungimas: Kūginis

Su ratukais: Guma

Nešimo rankena: Priekis

Dulkių maišelio pilnumo indikatorius

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActive+“ antgalis

Papildomas antgalis: „Turbo“ šepetys, Antgalis

kietoms grindims

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 5,2 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 447 x 304 x

234 mm
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