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Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas
Higieniškas siurbimas su „AirflowMax“ technologija

Naujasis „Philips Performer Active“ dulkių siurblys puikiai išvalo ir leidžia

higieniškai pašalinti dulkes. „AirflowMax“ technologija ilgiau išlaiko stiprią

siurbimo galią*. „TriActive+“ antgalis dulkes nuo visų tipų grindų pašalina

efektyviai.

Išskirtiniai valymo rezultatai

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Didžiausias patogumas

Integruotas šepetys, kad būtų dar patogiau

„ActiveLock“ jungtys – lengvam kiekvieno valymo pritaikymui

Minkštas buferis, kad švelniai slystų palei baldus ir sienas

4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

Nuotolinio valdymo pultas, kad nereiktų pasilenkti, su IR belaide technologija

Higieniškas valymas

Priešalerginis filtras surenka daugiau nei 99,90 % smulkių dulkių

„S-bag Classic Long Performance“ naudojamas 50 % ilgiau

Patikrinta ECARF antialergiškos sistemos kokybė

Išskirtiniai rezultatai

99,9 % dulkių surinkimas* – labai švarus valymas
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Ypatybės

„AirflowMax“ technologija

Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgai

išlaikyti didžiausią siurbimo galią* iki

prisipildant maišeliui. Technologija sukurta

pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus:

1) Unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su

briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink

dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio

paviršių. 2) Specialiai sukurtą dulkių kamerą,

kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai. 3)

Aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto

dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes

neužkemša, o tai apsaugo nuo siurbimo galios

sumažėjimo.

„TriActive+“ antgalis

„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu

metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai

sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia

didelius trupinius per didelę priekyje esančią

angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius

dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Integruotas šepetys

Dulkių siurblys turi integruotus priedus, todėl

valant jums nereikės rūpintis papildomomis

dalimis. Minkštas dulkių siurbimo šepetėlis

patogiai integruotas prietaiso rankenėlėje ir

visada paruoštas naudoti.

„ActiveLock“ jungtys

„ActiveLock“ jungtys leidžia lengvai uždėti ir

nuimti skirtingus antgalius bei priedus siurbiant

nuo teleskopinio vamzdžio.

Minkštas buferis

Minkštas buferis saugo baldus bei sienas ir

neleidžia jų pažeisti netyčia atsitrenkus ar

užstrigti ties kraštais, taigi galėsite judėti

greičiau.

4 l dulkių talpykla

Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia

optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite

valyti ilgiau.

Nuotolinis valdymas

Naudodamiesi naujuoju nuotolinio valdymo

pultu galėsite įjungti / išjungti dulkių siurblį ir

reguliuoti siurbimo galingumą negrįždami prie

siurblio ir nepertraukinėdami siurbimo.

Valdymo mygtukai patogiai išdėstyti

rankenėlėje, o signalai į siurblį siunčiami

naudojant belaidę infraraudonųjų spindulių

technologiją. Dar patogiau ir lengviau siurbti.

5 metų garantija

Užsiregistruokite philips.com/welcome per 3

mėnesius nuo prekės įsigijimo ir mėgaukitės 5

metų variklio garantija nemokamai!
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Specifikacijos

„Performance“

Įeinanti energija (maks.): 900 W

Oro srovė (maks.): 32,17 l/s

Įeinanti energija (IEC): 650 W

Garso lygis: 77 dB

Siurbimas (maks.): 17,5 kPa

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 9 m

Nešimo rankena: Priekis

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Guma

Vamzdžio sujungimas: ActiveLock

Energijos tiekimo valdymas: Nuotolinis

valdymas

Konstrukcija

Spalva: Opalo žalia

Filtravimas

Dulkių maišelio tipas: s-bag Classic Long

Performance

Dulkių tūris: 4 l

Išmetimo filtras: Priešalerginis filtras

Variklio filtras: Mikrofiltras

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Integruotas

šepetys

Papildomas antgalis: Antgalis kietoms

grindims

Papildomi priedai: Nuotolinis valdymas

Standartinis antgalis: „TriActive+“ antgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 447 x 304 x

234 mm

Gaminio svoris: 5,2 kg

* „Philips Perfromer Active“ siurbimo galia palyginta su

„Philips Powerlife FC8322/09“ siurbimo galia, kaip

nurodoma IEC 60312-1:2011

* 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su

siaurais įrankiais (IEC62885-2).
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