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A Philips legnagyobb teljesítményű porzsákos porszívója.
A por több mint 99,9%-át megköti, a porzsák 50%-kal hosszabb ideig használható

Az alacsony energiafogyasztású Philips Performer porszívó tökéletes tisztítóhatást biztosít. Élvezze a tiszta,

egészséges levegőt otthonában az allergén szűrőnek köszönhetően, amely a káros részecskék több mint

99,9%-át felfogja.

Kiváló teljesítmény

Forradalmi AirflowMax technológia nagy szívóteljesítménnyel

900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért

99,9%-os porfelszívás* az alapos tisztítási eredményért

Az allergén szűrő a részecskék 99,9%-át felfogja – ECARF-tanúsítvány

A TriActive+ szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón

Egyszerű tisztítás

Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra

Az egyszerűen kezelhető, hosszan használható porzsákok illeszkednek a nagy, 4 literes portartályba

Az ActiveLock csatlakozásokkal könnyen alkalmazkodik minden feladathoz
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Fénypontok

AirflowMax technológia

Az egyedi kialakítású portartály a lehető

legnagyobb kapacitást és légáramlást teszi

lehetővé egy eltömődésmentes porzsákkal, és

mindaddig teljes porszívási teljesítményt

biztosít, amíg a porzsák teljesen meg nem

telik.

Nagy hatékonyságú 900 W-os motor

A nagy hatékonyságú, 900 W-os motor

mélyreható szívóteljesítményt biztosít a

nagyszerű tisztítási eredmény érdekében.

99,9%-os porfelszívás*

A TriActive+ szívófej és az extrém szívóerő

biztosítja a finom por 99,9%-os felszívását*.

Tanúsított allergén szűrő

A tanúsítvánnyal rendelkező allergén szűrő a

porrészecskék 99,9%-át felfogja – köztük a

polleneket, az állatszőrt és a poratkákat is –,

így ideális az allergiától szenvedők számára.

Beépített kefe

Egy kefés szívófej található a fogantyúba

építve, ami mindig készen áll a bútorokhoz,

lapos felületekhez és kárpitokhoz.

Hosszan használható, 4 literes porzsákok

A nagy, 4 literes portartály és a hosszú

élettartamú, univerzális porzsákok optimális

porszívó teljesítményt biztosítanak mindaddig,

amíg teljesen meg nem telik a zsák, valamint a

zsákok jól záródóak, így a por felfordulás

nélkül üríthető.

TriActive+ szívófej

A TriActive+ szívófej 3 tisztítási műveletet hajt

végre egyszerre. Nagyobb nyílással

rendelkezik elöl a nagyobb törmelékek

felszívásához, míg a speciálisan kialakított

talplemez a szőnyegek mélyéből távolítja el a

port. A szívófej mindkét oldalán található

légcsatornák felszívnak minden port és

szennyeződést a falak vagy a bútorok mellett.

5 év garancia

Regisztráljon a philips.com/welcome

weboldalon a vásárlástól számított 3 hónapon

belül, hogy ingyenesen megkaphassa az 5

éves motorgaranciát!

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 900 W

Légáram (max.): 32,17 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W

Zajszint: 77 dB

Szívóerő (max.): 17,5 kPa

Felhasználhatóság

Hatósugár: 9 m

Hordfogantyú: Előlap

Vezetékhossz: 6 m

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Csőcsatlakozás: ActiveLock

Teljesítményszabályozás: Forgatható gomb

Kialakítás

Szín: Rézszürke

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag Classic Long

Performance

Portartály kapacitása: 4 L

Kimeneti levegőszűrő: Allergénszűrő

Motorvédő szűrő: Mikroszűrő

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej,

Beépített kefe

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Normál szívófej: TriActive+ szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

447x304x234 mm

Készülék tömege: 5,2 kg

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító

szívófejjel (IEC62885-2).
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