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Najbardziej wydajny odkurzacz workowy marki Philips
Zatrzymuje ponad 99,9% kurzu i zapewnia o 50% dłuższe użytkowanie worka**

Odkurzacz Philips Performer zapewnia najwyższą wydajność odkurzania przy niskim zużyciu energii. Z kolei filtr

antyalergiczny zatrzymuje ponad 99,9% szkodliwych cząsteczek, co pozwala utrzymać w domu czyste i zdrowe

powietrze.

Doskonała efektywność

Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia dużą moc ssania

Silnik o mocy 900 W generujący dużą moc ssania

Wyłapywanie 99,9% kurzu* zapewnia wysoką skuteczność odkurzania

Filtr antyalergiczny zatrzymuje 99,9% cząsteczek — ma znak jakości ECARF

Nasadka TriActive+zapewnia wysoką efektywność odkurzania na wszystkich rodzajach podłóg

Sprzątanie bez wysiłku

Szczotka zintegrowana z uchwytem zawsze gotowa do użycia

Łatwe w użyciu i trwałe worki mieszczą się w dużej 4-litrowej komorze na kurz

Łączenie ActiveLock umożliwia łatwe dostosowanie do każdego zadania
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Zalety

Technologia AirflowMax

Wyjątkowa konstrukcja komory na kurz

maksymalizuje pojemność i przepływ

powietrza dzięki workom na kurz

nieulegającym zatykaniu. Zapewnia dużą moc

ssania aż do zapełnienia worka.

Wysokowydajny silnik o mocy 900 W

Wysokowydajny silnik o mocy 900 W

generuje dużą moc ssania, co gwarantuje

maksymalną skuteczność odkurzania.

Wyłapywanie 99,9% kurzu*

Nasadka TriActive+ i duża moc ssania

zapewniają zbieranie 99,9% drobnego kurzu*.

Filtr antyalergiczny z certyfikatem

Certyfikowany filtr alergiczny wychwytuje

99,9% cząsteczek kurzu — w tym pyłki, sierść i

roztocza — i jest idealny dla alergików.

Zintegrowana szczotka

Szczotka do kurzu jest wbudowana w uchwyt,

dzięki czemu jest zawsze gotowa do użycia na

meblach, płaskich powierzchniach i tapicerce.

Trwałe worki S-bag o pojemności 4 l

Duża, 4-litrowa komora na kurz i trwałe

uniwersalne worki zapewniają optymalną moc

ssania aż do całkowitego napełnienia, a także

szczelne i higieniczne opróżnianie.

Nasadka TriActive+

Nasadka TriActive+ wykorzystuje 3 funkcje

czyszczenia jednocześnie. Z przodu znajduje

się większy otwór, który służy do wyłapywania

większych zanieczyszczeń, a specjalnie

zaprojektowana stopa usuwa kurz z głębi

dywanów. Kanały powietrzne po obu stronach

nasadki wyłapują kurz i brud wzdłuż ścian lub

mebli.

Łączenie ActiveLock

Łączenie ActiveLock umożliwia łatwe

dostosowanie nasadek do rury teleskopowej za

pomocą prostego zatrzasku.

5-letnia gwarancja

Zarejestruj produkt na stronie

philips.com/welcome w ciągu 3 miesięcy od

zakupu, aby zyskać darmową 5-letnią

gwarancję na silnik.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 900 W

Nadmuch (maks.): 32,17 l/s

Moc wejściowa (IEC): 650 W

Poziom głośności: 77 dB

Podciśnienie (maks.): 17,5 kPa

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 9 m

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Długość przewodu: 6 m

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Łączenie rury: ActiveLock

Regulacja mocy: Pokrętło

Wykończenie

Kolor: Ciemnogranatowy

Filtracja

Typ worka na kurz: Trwałe worki S-bag Classic

Long Performance

Pojemność pojemnika na kurz: 4 L

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: Mikrofiltr

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka,

Zintegrowana szczotka

Dodatkowa nasadka: Nasadka do twardych

podłóg

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive+

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

447 x 304 x 234 mm

Waga produktu: 5,2 kg

* Wyłapywanie 99,9 % kurzu na twardych podłogach ze

szczelinami (IEC62885-2). Wydajność filtracji

przetestowana zgodnie z normą DIN EN

60312/11/2008.

* * Określone na podstawie wymiany worka na kurz przy

spadku mocy ssania na poziomie 80% w porównaniu z

klasycznym papierowym workiem FC8019/01; pomiar

wewnętrzny dla odkurzaczy Philips z serii FC895x/09.
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