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Най-мощната прахосмукачка с торба на Philips
Блокира > 99,9%* от праха с 50% по-дълго използване на торбата**

Прахосмукачката Philips Performer осигурява най-добрата ефективност на почистване с ниска консумация на енергия.

Поддържайте въздуха във вашия дом чист и здравословен благодарение на нашия филтър против алергии, който улавя над

99,9% от вредните частици.

Отлично качество

Революционна технология AirflowMax за висока всмукателна мощност

900W мотор за висока всмукателна мощност

Събиране на 99,9% от праха* за резултати при дълбоко почистване

Противоалергичният филтър задържа 99,9% от частиците – сертифициран по ECARF

Накрайник TriActive+, който да достави висока производителност на всички подови настилки

Почистване без усилия

Мека четка, вградена в дръжката, винаги готова за ползване

Лесни за използване дълготрайни торбички се побират в голяма 4-литрова камера за прах

Сглобяване ActiveLock за лесно нагаждане към всяка задача
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Акценти

Технология AirflowMax

Уникално проектираното отделение за прах

максимално увеличава капацитета и въздушния поток

с незадръстваща се торба за прах, която позволява

силна всмукателна мощност, докато торбата за прах

се напълни.

Високоефективен 900 W мотор

Високоефективният мотор с мощност от 900 W

осигурява висока всмукателна мощност за резултати

при дълбоко почистване.

99,9% събиране на прах*

Накрайникът TriActive+ и високата всмукателна

мощност гарантират, че можете да почистите 99,9%

от финия прах*.

Сертифициран противоалергичен филтър

Сертифициран антиалергичен филтър улавя 99,9% от

частиците прах – включително поленов прах, косми

от домашни любимци и акари – идеален за страдащи

от алергии.

Вградена четка

В дръжката е вградена четка за прах, за да е винаги в

готовност за използване върху мебели, плоски

повърхности и тапицерия.

4 л s-bag торбички за дълготрайна работа

Голямото 4-литрово отделение за прах и

дълготрайните универсални торбички позволяват

оптимална мощност на засмукване до запълване,

както и изхвърляне чрез запечатване и без бъркотия.

Накрайник TriActive+

Накрайникът TriActive+ извършва 3 почистващи

действия с едно минаване. Той разполага с по-голям

отвор отпред, за да засмуква по-големи отпадъци,

докато специално проектирания профил премахва

дълбоко скрития прах от килимите. Въздушните

канали от двете страни на накрайника събират прах и

замърсявания покрай стени или мебели.

5 години гаранция

Регистрирайте се на philips.com/welcome в рамките

на 3 месеца от покупката, за да се насладите на 5-

годишна гаранция на мотора безплатно!

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Представяне

Консумирана мощност (макс.): 900 W

Въздушен поток (макс.): 32,17 л/сек

Входна мощност (IEC): 650 W

Ниво на силата на звука: 77 dB

Вакуум (макс.): 17,5 kPa

Употреба

Радиус на действие: 9 м

Дръжка за носене: Отпред

Дължина на кабела: 6 м

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Тип на колелата: Гумени

Тип на колелата: Гумени

Сглобяване на тръбата:

ActiveLock

Управление на мощността: Въртящ се бутон

Дизайн

Цвят: Медно и сиво

Филтриране

Тип на торбата за прах: s-bag Classic за дълготрайна

работа

Вместимост за прах: 4 л

Изходящ филтър: Филтър против алергии

Филтър на мотора: Микрофилтър

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Вградена

четка

Допълнителен накрайник: Накрайник за твърд под

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive+

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 447x304x234 мм

Тегло на продукта: 5,2 кг

* Събиране на 99,9% от праха от твърди подови повърхности с

процепи (IEC62885-2). Филтрирането е тествано в съответствие

с DIN EN 60312/11/2008.

* * Изчислено с подмяна на торбичка за прах при 80% загуба на

всмукателна мощност в сравнение с класическа хартиена торба

FC8019/01; измерено вътрешно с гамата FC895x/09 на Philips.
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