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Zachytí 99,9% prachu

900 W

4 l

Turbo kartáč

 

FC8578/09

Nejvýkonnější sáčkový vysavač od společnosti

Philips.
Zachytí více než 99,9 %* prachu a poskytuje o 50 % delší

používání sáčku**

Vysavač Philips Performer zajišťuje skvělé výsledky při úklidu a zároveň nízkou

spotřebu energie. Udržujte vzduch ve své domácnosti čistý a zdravý díky

protialergickému filtru, který zachytí více než 99,9 % škodlivých částic.

Vynikající výkon

Revoluční technologie AirflowMax s vysokým sacím výkonem

900W motor s vysokým sacím výkonem

Zachytí 99,9% prachu* pro hloubkový úklid

Protialergický filtr zadržuje více než 99,9 % částic – certifikát ECARF

Hubice TriActive+ zajistí vysoký výkon na všech typech podlah

Turbokartáč, který je ideální volbou pro odstranění (zvířecích) chlupů a chomáčů

Čištění bez námahy

Měkký kartáč uložený v rukojeti, vždy připravený k použití

Praktické sáčky s dlouhou životností se snadno vejdou do velké, 4litrové prachové

komory

Spojky ActiveLock se snadno přizpůsobí jakémukoliv úkonu
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Přednosti

Technologie AirflowMax

Jedinečně navržená prachová komora

maximalizuje kapacitu a proudění vzduchu.

Prachový sáček se neucpává a umožňuje silný

sací výkon až do naplnění.

Vysoce výkonný 900W motor

Vysoce výkonný 900W motor poskytuje

vysoký sací výkon a umožňuje tak důkladné

čištění.

Zachytí 99,9 % prachu*

Hubice TriActive+ a vysoký sací výkon zajistí

vysání 99,9 % jemného prachu*.

Certifikovaný protialergický filtr

Certifikovaný protialergický filtr zachytí 99,9 %

prachových částic – včetně pylů, chlupů

domácích zvířat a roztočů – což je ideální pro

alergiky.

Integrovaný kartáč

Kartáč na prach je vestavěný přímo do rukojeti

a je tak možné jej kdykoli použít na nábytek,

rovné povrchy nebo čalounění.

4l sáčky s-bag s dlouhou životností

Velká 4litrová prachová komora a univerzální

sáčky s dlouhou životností umožňují optimální

sací výkon až do úplného naplnění, a navíc

neprodyšnou likvidaci bez nepořádku.

Hubice TriActive+

Hubice TriActive+ používá 3 způsoby čištění

najednou. V přední části se nachází větší otvor

pro vysávání větších nečistot, zatímco

speciálně navržená plocha odstraňuje prach

z hloubky koberců. Vzduchové kanály na obou

stranách hubice zachycují veškerý prach

a nečistoty podél stěn a nábytku.

5letá záruka

Zaregistrujte se na stránce

philips.com/welcome do 3 měsíců od nákupu

a využijte tak 5letou záruku na motor zdarma!

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Výkon

Příkon (max.): 900 W

Proud vzduchu (max.): 32,17 l/s

Příkon (IEC): 650 W

Úroveň síly zvuku: 77 dB

Podtlak (max.): 17,5 kPa

Použitelnost

Akční rádius: 9 m

Rukojeť pro přenášení: Přední strana

Délka kabelu: 6 m

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Typ koleček: Pogumovaná

Spojka trubice: ActiveLock

Ovládání napájení: Otočný knoflík

Design

Barva: Sytá černá

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Classic

Long Performance

Kapacita nádoby na prach: 4 L

Výstupní filtr: Protialergický filtr

Filtr motoru: Mikrofiltr

Hubice a příslušenství

Obsahuje příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Integrovaný kartáč

Přídavná hubice: Hubice na tvrdé podlahy,

Turbo kartáč

Standardní hubice: Hubice TriActive+

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 447 x 304 x

234 mm

Hmotnost produktu: 5,2 kg

* Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se

štěrbinami (IEC62885-2). Filtrační výkon je testován

v souladu s normou DIN EN 60312/11/2008.

* *Počítáno s výměnou prachového sáčku při 80% ztrátě

sacího výkonu ve srovnání s klasickým papírovým

sáčkem FC8019/01; měřeno interně u řady Philips

FC895x/09.
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