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Kiemelkedő szívóerő az alapos tisztításért.
Higiénikus tisztítás az AirflowMax technológiának köszönhetően

A 1500 W-os motor nagy szívóerőt képes kifejteni a tökéletes tisztaság érdekében.

Figyelemre méltó takarítási eredmények

Forradalmi AirflowMax technológia nagy szívóteljesítménnyel

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre

A-osztályú teljesítmény keménypadló esetén

Maximális kényelem

Beépített kefe a tökéletes kényelemért

ActiveLock csatlakozóegységek a porszívózási funkciók közötti egyszerű átváltáshoz

A puha kialakítású ütköző könnyedén siklik a bútorok és a fal mellett

4 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

Higiénikus tisztítás

Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

Az allergénszűrő a finom por több mint 99,90%-át felfogja

Az s-bag Classic Long Performance akár 50%-kal is tovább tart
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Fénypontok

AirflowMax technológia

Az egyedülálló AirflowMax technológia

hatására a szívóteljesítmény hosszabb* ideig

erős, így a porzsákot jobban kihasználhatja. A

technológia három kulcsfontosságú elem

optimalizálására épül: 1) A portartályon belüli

egyedülálló bordázat a porzsák körüli

maximális légáram biztosításához, és a

porzsák teljes felületének kihasználásához. 2)

A speciálisan tervezett portartálytérfogat

biztosítja, hogy a porzsák egyenletesen

teljesen kinyíljon. 3) A porzsákban a kiváló

minőségű, eltömődésmentes szálas struktúra

felszívja a port anélkül, hogy elzárná a

pórusokat, ezzel elkerülve a szívóteljesítmény

csökkenését.

TriActive szívófej

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez

el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a

szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is

eltávolítja a port. 2) az elején lévő nyíláson át a

nagyobb szennyeződéseket is felszippantja.

3) A bal és jobb oldalsó levegőcsatornái

felszedik a közvetlenül a bútorok és a fal

mellett lévő port és piszkot is.

ECARF

Ezt a porszívót az Európai Központi

Allergiakutató Alapítvány (ECARF)

Allergiabarátnak minősítette. A kutya- és

macskaszőrről, poratkáktól és pollenekből

származó allergének akár 99,9%-ától is

megtisztítja a kifújt levegőt, így járulva hozzá

az allergiabarát otthoni környezethez.

Beépített kefe

A porszívóhoz beépített tartozékokat terveztünk,

így nem kell további kiegészítőket

körbehordoznia a takarítás során. A puha

portörlő kefét pedig beépítettük a készülék

fogantyújába, így mindig készen áll a

kényelmes használatra.

ActiveLock csatlakozóegységek

Az ActiveLock csatlakozóegységek

segítségével könnyen csatlakoztathatók és

leválaszthatók a különböző szívófejek és

tartozékok a teleszkópos csőről a takarítás

során.

Puha kialakítású ütköző

A puha kialakítású ütköző védi a bútorokat és

megelőzi a sérüléseket, amikor véletlenül

bútornak vagy falnak ütközik, nem akad meg a

széleknél, így gyorsan tovább haladhat.

Allergénszűrő

Az allergiában szenvedők speciális igényeihez

igazodva lett kifejlesztve, és úgy általában

azok számára, akik a higiénia magasabb

szintjét szeretnék elérni.

s-bag Classic Long Performance

Ezt az új Philips szintetikus porzsákot úgy

fejlesztették ki, hogy biztosítsa a porszívó

hosszan tartó teljesítményét, vagyis a magas

szintű teljesítményt és a lehető legnagyobb

szűrést, egészen addig, amíg a porzsák meg

nem telik, és készen nem áll a kidobásra.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Légáram (max.): 39,5 l/mp

Éves energiafogyasztás: 54,5 kWh

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1500 W

Zajszint: 82 dB

Szívóerő (max.): 23 kPa

Felhasználhatóság

Hatósugár: 9 m

Hordfogantyú: Előlap

Vezetékhossz: 6 m

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Csőcsatlakozás: ActiveLock

Teljesítményszabályozás: Forgatható gomb

Kialakítás

Szín: Tusfekete

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag Classic Long

Performance

Portartály kapacitása: 4 L

Kimeneti levegőszűrő: Allergénszűrő

Motorvédő szűrő: Mikroszűrő

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej,

Beépített kefe

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Normál szívófej: TriActive szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

447x304x234 mm

Készülék tömege: 5,2 kg

* A Philips Perfromer Active szívóereje a Philips Powerlife

FC8322/09 típus szívóerejéhez képest, az IEC 60312-

1:2011 szabvány szerint tesztelve.
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