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O aspirador com saco mais potente da Philips.
Bloqueia >99,9% do pó com uma utilização de saco 50% mais duradoura

O aspirador Philips Performer proporciona o máximo desempenho de limpeza com baixo consumo de energia.

Mantenha o ar em sua casa limpo e saudável, graças ao nosso filtro antialérgico que retém +99,9% de partículas

prejudiciais.

Desempenho superior

Tecnologia AirflowMax revolucionária para potência de sucção intensa

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

99,9% de recolha de pó* para garantir uma limpeza profunda

O filtro antialérgico retém 99,9% das partículas - certificação ECARF

Escova TriActive+ para fornecer um elevado desempenho em todos os tipos de chão

Limpeza sem esforço

Escova macia integrada na pega, sempre pronta a utilizar

Os sacos fáceis de colocar e duradouros cabem no compartimento do pó de 4 litros

As ligações ActiveLock ajustam-se facilmente a todas as tarefas
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Destaques

Tecnologia AirflowMax

O compartimento para o pó de design

exclusivo maximiza a capacidade e o fluxo de

ar com um saco para o pó que não obstrui,

permitindo uma forte potência de sucção até o

saco para o pó estar cheio.

Motor de 900 W de elevada eficiência

O motor de 900 W de alta eficiência

proporciona uma elevada potência de sucção

para resultados de limpeza em profundidade.

99,9% de recolha de pó*

A escova TriActive+ e a elevada potência de

sucção garantem que consegue aspirar 99,9%

do pó fino*.

Filtro antialérgico com certificação

O filtro antialérgico certificado recolhe 99,9%

das partículas de pó - incluindo pólen, pelo de

animais e ácaros - ideal para pessoas com

alergias.

Escova integrada

A escova para pó está incorporada na pega,

por isso, está sempre pronta a usar em

mobiliário, superfícies planas e estofos.

Sacos S-bag resistentes de 4 litros

O compartimento grande para o pó com

capacidade de 4 litros e os sacos universais de

longa duração permitem uma excelente

potência de sucção até à sua capacidade total,

além de uma eliminação selada e sem

sujidade.

Escova TriActive+

A escova TriActive+ aplica 3 ações de limpeza

de uma só vez. Possui uma abertura grande na

parte frontal para aspirar detritos maiores,

enquanto a base especialmente concebida

remove o pó das carpetes em profundidade. Os

canais de ar em ambos os lados da escova

recolhem qualquer pó e sujidade junto às

paredes ou à mobília.

Garantia de 5 anos

Registe-se em philips.com/welcome no prazo

de 3 meses após a compra para desfrutar da

garantia de 5 anos do motor gratuitamente!

Logótipo Verde da Philips

Os produtos ecológicos da Philips podem

reduzir os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips

– eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Performance

Potência de entrada (máx): 900 W

Fluxo de ar (máx): 32,17 l/s

Potência de entrada (IEC): 650 W

Nível da potência sonora: 77 dB

Vácuo (máx): 17,5 kPa

Facilidade de utilização

Raio de ação: 9 m

Pega de transporte: Frente

Comprimento do cabo de alimentação: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2

peças

Tipo de rodas: Borracha

Encaixe do tubo: ActiveLock

Controlo de potência: Botão rotativo

Design

Cor: Azul petróleo

Filtragem

Tipo de saco: s-bag, clássico, desempenho

prolongado

Capacidade de pó: 4 L

Filtro exaustor: Filtro Allergy

Filtro do motor: Microfibra

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Bico, Escova integrada

Escova adicional: Escova para pavimentos

Escova standard: Escova TriActive+

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA):

447x304x234 mm

Peso do produto: 5,2 kg

* 99,9% de recolha de pó em pavimentos com

reentrâncias (IEC62885-2).
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