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Najzmogljivejši Philipsov sesalnik z vrečko.
Pobere več kot 99,9 % prahu, 50 % daljša uporaba vrečke

Philipsov sesalnik Performer prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko

nalepko za nizko porabo. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima

protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.

Vrhunsko delovanje

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

900 W motor za veliko moč sesanja

99,9 % odstranjenega prahu* za globinsko čiščenje

Protialergijski filter zajame 99,9 % delcev – s potrdilom ECARF

Nastavek TriActive+ optimizira rezultate s čiščenjem 3 v 1

Enostavno čiščenje

ErgoGrip z daljinskim upravljalnikom omogoča enostavno manevriranje

V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo

Vrečke za dolgotrajno in preprosto uporabo za veliko, 4-litrsko komoro za prah

Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev vsakemu opravilu
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Značilnosti

Tehnologija AirflowMax

Edinstveno zasnovana komora za prah poveča

zmogljivost in pretok zraka z vrečko za prah, ki

se ne maši, kar omogoča veliko moč sesanja,

vse dokler ni vrečka polna.

Izjemno zmogljiv motor z močjo 900 W

Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja veliko

moč sesanja za temeljito čiščenje.

99,9 % odstranjenega prahu*

Nastavek TriActive+ in velika moč sesanja

zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega

prahu*.

ErgoGrip z daljinskim upravljalnikom

Daljinski upravljalnik in ErgoGrip zagotavljata

enostavno upravljanje in manevriranje.

Protialergijski filter s potrdilom

Certificiran protialergijski filter prestreže 99,9 %

prašnih delcev, vključno s cvetnim prahom,

dlakami hišnih ljubljenčkov in pršicami –

idealno za alergike.

Vgrajena krtača

Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj

in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva,

ravnih in tekstilnih površin.

4-litrske vrečke s-bags za dolgotrajno

uporabo

Velika, 4-litrska komora za prah in dolgotrajne

univerzalne vrečke omogočajo optimalno moč

sesanja, dokler niso vrečke polne, ter

odlaganje brez nereda.

Nastavek TriActive+

Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja

3 naloge. Skozi večjo odprtino na sprednjem

delu posesa večje delce in posebno

zasnovana plošča odstrani prah globoko iz

preprog. Zračni kanali na obeh straneh

nastavka odstranijo prah in umazanijo ob

stenah in pohištvu.

Spoji ActiveLock

Spoji ActiveLock omogočajo enostavno

namestitev nastavkov na teleskopsko cev.

5-letna garancija

Registrirajte se na philips.com/welcome v 3

mesecih od nakupa in prejeli boste brezplačno

5-letno garancijo za motor!
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Specifikacije

Zmogljivost

Vhodna moč (najv.): 900 W

Pretok zraka (najv.): 32,17 l/s

Vhodna moč (IEC): 650 W

Glasnost: 77 dB

Vakuum (najv.): 17,5 kPa

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Dolžina kabla: 6 m

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Cevni spoj: ActiveLock

Nadzor moči: Daljinski upravljalnik

Zasnova

Barva: Opalno zelena

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z

dolgo živ. dobo

Zmogljivost za prah: 4 L

Izhodni filter: Protialergijski filter

Filter motorja: Mikrofilter

Nastavki in dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek,

Vgrajena krtača

Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik

Standardni nastavek: Nastavek TriActive+

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x

234 mm

Teža izdelka: 5,2 kg

* 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami

(IEC62885-2).
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