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Cel mai puternic aspirator cu sac de la Philips.
Captează >99,9 % din praf cu o utilizare a sacului cu 50 % mai

lungă

Aspiratorul Performer de la Philips oferă performanţe superioare de curăţare cu

consum redus de energie. În plus, graţie filtrului antialergic care reţine peste 99,9 %

din particulele periculoase, aerul din locuinţă rămâne curat şi sănătos.

Performanţă superioară

Tehnologia revoluţionară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Motor de 900 W pentru putere de aspirare ridicată

Aspirare de 99,9 % a prafului* pentru o curăţare temeinică

Filtrul anti-alergeni reţine 99,9 % dintre particule, fiind certificat ECARF

Capul de aspirare TriActive+ optimizează rezultatele, cu curăţarea 3-în-1

Curăţare fără efort

ErgoGrip cu telecomandă asigură manevrabilitate uşoară

Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare

Sacii de praf care pot fi folosiţi mult timp se potrivesc într-un compartiment de praf

mare, de 4 litri

Cuplajele ActiveLock se adaptează uşor la orice sarcină de curăţare
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Repere

Tehnologie AirflowMax

Compartimentul de praf cu design unic

maximizează capacitatea şi fluxul de aer, cu

un sac de praf care nu se înfundă şi care

permite o putere mare de aspirare până la

umplerea sacului.

Motor de 900 W cu eficienţă ridicată

Motorul de 900 W de înaltă eficienţă

furnizează o putere de aspirare ridicată, pentru

o curăţare temeinică.

Aspirare de 99,9 % a prafului*

Cu capul de aspirare TriActive+ şi puterea de

aspirare ridicată, vei putea aspira praful fin în

proporţie de 99,9 %*.

ErgoGrip cu telecomandă

Telecomanda şi ErgoGrip garantează utilizarea

fără efort şi manevrabilitatea.

Filtru anti-alergeni certificat

Filtrul anti-alergeni certificat captează 99,9 %

din particulele de praf – inclusiv polen, păr de

animale şi acarieni – ideal pentru persoanele

cu alergii.

Perie integrată

Peria anti-praf este integrată direct în mânerul

aspiratorului, fiind astfel mereu gata de

utilizare pentru mobilă, suprafeţele plate şi

tapiţerie.

Saci s-bag de 4 l cu durată mare de utilizare

Compartimentul de praf mare, de 4 litri, şi sacii

universali cu durată mare de viaţă permit o

putere de aspirare optimă, până la umplere, şi

o golire etanşă, fără murdărie.

Cap de aspirare TriActive+

Capul de aspirare TriActive+ efectuează 3

acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare.

Dispune de un orificiu mai mare în partea din

faţă pentru a aspira resturi mai mari, iar talpa

sa special concepută îndepărtează praful din

covoare în profunzime. Canalele de aer de pe

ambele părţi ale capului de aspirare

colectează tot praful şi murdăria de-a lungul

pereţilor sau pieselor de mobilier.

5 ani garanţie

Înregistrează-te pe philips.com/welcome în

termen de 3 luni de la achiziţie pentru a

beneficia gratuit de 5 ani de garanţie pentru

motor!
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Specificaţii

Performanţă

Putere de intrare (max): 900 W

Flux de aer (max): 32,17 l/s

Putere de intrare (IEC): 650 W

Nivel de zgomot: 77 dB

Vid (max): 17,5 kPa

Uşurinţă în utilizare

Rază de acţiune: 9 m

Mâner pentru transport: Frontal

Lungime cablu: 6 m

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Model roţi: Cauciuc

Cuplaj tub: ActiveLock

Control energie: Telecomandă

Design

Culoare: Verde opal

Filtrare

Model sac de praf: s-bag Classic Long

Performance

Capacitate praf: 4 l

Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni

Filtru pentru motor: Microfiltru

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Perie integrată

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

pentru podele dure

Accesorii suplimentare: Telecomandă

Duză principală: Cap de aspirare TriActive+

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H):

447x304x234 mm

Greutate produs: 5,2 kg

* Aspirare de 99,9 % a prafului pe pardoseli dure cu

crăpături (IEC62885-2).
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