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Висока всмукателна мощност. За дълбоко почистване.
Хигиенично почистване с технологията AirflowMax

1500 W мотор генерира силна всмукателна мощност за отлични резултати при почистване.

Забележителни резултати от почистването

Революционна технология AirflowMax за висока всмукателна мощност

Накрайникът TriActive прилага 3 почистващи действия наведнъж

Представяне от клас А на твърди подови настилки

Максимално удобство

Вградена четка за максимално удобство

Сглобяване ActiveLock за лесно нагаждане към всяка задача

Мек предпазител за плавно плъзгане около мебели и стени

4 л вместимост за отпадъци за по-дълго почистване

Хигиенична чистота

Противоалергенна, качество, тествано от ECARF

Филтърът против алергии улавя над 99,90% от финия прах

s-bag Classic за дълготрайна работа издържа до 50% по-дълго
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Акценти

Технология AirflowMax

Уникалната технология AirflowMax поддържа висока

всмукателна мощност за по-дълго време*, за да може

торбичката да се използва докрай. Технологията е

изградена около оптимизирането на три ключови

елемента: 1) Уникален оребрен профил от

вътрешната страна на отделението за прах за

увеличаване на въздушния поток около торбичката за

прах и за използване на пълния ѝ капацитет. 2)

Специално проектиранo отделение за прах, което

позволява на торбичката за прах да се разгъне

равномерно. 3) Висококачествени незадръстващи се

конструкции от нишки в торбичката за праха, които

абсорбират праха, без да блокират порите, като по

този начин се избягва намаляването на всмукателната

мощност.

Накрайник TriActive

Накрайникът TriActive извършва 3 почистващи

действия наведнъж: 1) Със специалния си профил

той отваря внимателно косъма на килима, за да

отстрани дълбоко скрития прах. 2) С по-големия си

отвор отпред засмуква с лекота едрите отпадъци. 3)

С левия и десния си страничен канал събира праха и

замърсяванията близо до мебелите и стените.

ECARF

Тази прахосмукачка е сертифицирана като

противоалергенна от Фондация Европейски център

за изследване на алергии. Излизащият въздух е

пречистен до 99,9% от алергени от козината на

кучета и котки, домашни акари или полени, за да

поддържа домашна среда без алергени.

Вградена четка

Прахосмукачката е проектирана с вградени аксесоари,

така че не е необходимо да носите със себе си

допълнителни части, докато чистите. Меката четка за

прах е удобно вградена в дръжката на уреда, винаги

готова за употреба.

Сглобяване ActiveLock

Сглобяването ActiveLock ви позволява лесно да

прикачате и разкачате различните накрайници и

аксесоари от телескопичната тръба, докато чистите.

Мек предпазител

Мекият предпазител предпазва мебелите и

предотвратява повреди, ако инцидентно се блъснете

в мебелите или стените, и защитава от засядене в

ъглите, така че да можете да се движите по-бързо.

Филтър против алергии

Създаден за конкретните нужди на хората, страдащи

от алергии и по-общо на хора, които изискват по-

високо ниво на хигиена.

s-bag Classic за дълготрайна работа

Тази нова синтетична торба за прах Philips е

създадена, за да осигури дълготрайна

производителност на прахосмукачката, т.е. високо

ниво на производителност и максимално филтриране,

до момента, когато торбата за прах е пълна и готова

за изхвърляне.
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Спецификации

Представяне

Въздушен поток (макс.): 39,5 л/сек

Консумация на енергия годишно: 54,5 kWh

Входна мощност (IEC): 1500 W

Ниво на силата на звука: 82 dB

Вакуум (макс.): 23 kPa

Употреба

Радиус на действие: 9 м

Дръжка за носене: Отпред

Дължина на кабела: 6 м

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Тип на колелата: Гумени

Тип на колелата: Гумени

Сглобяване на тръбата:

ActiveLock

Управление на мощността: Въртящ се бутон

Дизайн

Цвят: Индигово черно

Филтриране

Тип на торбата за прах: s-bag Classic за дълготрайна

работа

Вместимост за прах: 4 л

Изходящ филтър: Филтър против алергии

Филтър на мотора: Микрофилтър

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Вградена

четка

Допълнителен накрайник: Накрайник за твърд под

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 447x304x234 мм

Тегло на продукта: 5,2 кг

* Всмукателна мощност на Philips Perfromer Active в сравнение с

всмукателната мощност на Philips Powerlife FC8322/09, както е

тествано според IEC 60312-1:2011
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