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Duża moc ssania. Dokładne sprzątanie.
Higieniczne sprzątanie z technologią AirflowMax

Silnik o mocy 1500 W zapewnia dużą moc ssania, co gwarantuje doskonałe efekty sprzątania.

Wyjątkowe efekty odkurzania

Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia dużą moc ssania

Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby

Klasa A skuteczności odkurzania twardych podłóg

Maksymalna wygoda

Zintegrowana szczotka dla maksymalnej wygody

Łączenie ActiveLock umożliwia łatwe dostosowanie do każdego zadania

Miękki zderzak umożliwia bezpieczne przesuwanie wzdłuż mebli i ścian

Dłuższe sprzątanie bez opróżniania dzięki pojemności 4 l

Higieniczne sprzątanie

Produkt przetestowany przez ECARF pod kątem jakości przyjaznej alergikom

Filtr antyalergiczny wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek kurzu

Worek s-bag Classic Long Performance wytrzymuje do 50% dłużej
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Zalety

Technologia AirflowMax

Wyjątkowa technologia AirflowMax utrzymuje

dużą moc ssania przez cały czas*, nawet w

miarę pełnego worka na kurz. Technologia

skupia się na optymalizacji trzech kluczowych

elementów: 1) Wyjątkowy żebrowany profil

wewnątrz komory na kurz, maksymalizuje

przepływ powietrza i umożliwia wykorzystanie

całej jej powierzchni. 2) Specjalnie

zaprojektowana komora, umożliwia pełne i

równomierne rozłożenie worka na kurz. 3)

Wysokiej jakości niezatykająca się struktura

włókien worka na kurz, pochłania zabrudzenia

bez zatykania porów, co pozwala uniknąć

zmniejszania mocy ssania.

Nasadka TriActive

Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie

podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby: 1)

Za pomocą specjalnie zaprojektowanej

nasadki delikatnie unosi włosie dywanu w

celu dokładnego usunięcia kurzu. 2) Wsysa

większe cząsteczki brudu przez duży otwór z

przodu. 3) Zbiera kurz i brud wzdłuż mebli oraz

ścian za pomocą kanałów powietrznych po

lewej i prawej stronie.

ECARF

Odkurzacz otrzymał znak jakości Europejskiego

Centrum Badań nad Alergiami (ECARF) jako

przyjazny osobom cierpiącym na

alergie. Powietrze wylotowe jest oczyszczane z

99,9% alergenów pochodzących z sierści psów

i kotów, a także z roztoczy i pyłków, tworząc w

domu atmosferę przyjazną alergikom.

Zintegrowana szczotka

Odkurzacz jest wyposażony w zintegrowane

akcesoria, dzięki czemu nie trzeba nosić

dodatkowych elementów podczas sprzątania.

Miękka szczotka do odkurzania jest wygodnie

zintegrowana z uchwytem urządzenia i jest

zawsze pod ręką.

Łączenie ActiveLock

Łączenie ActiveLock umożliwia łatwy montaż i

demontaż różnych nasadek i akcesoriów do

rury teleskopowej podczas sprzątania.

Miękki zderzak

Miękki zderzak chroni meble i zapobiega

uszkodzeniom, które mogą powstać w razie

przypadkowego uderzenia w mebel lub ścianę.

Uniemożliwia także utknięcie urządzenia na

krawędziach, ułatwiając w ten sposób szybsze

poruszanie.

Filtr antyalergiczny

Stworzony dla osób wymagających wyższego

poziomu higieny, w szczególności dla

alergików.

s-bag Classic Long Performance

Syntetyczny worek marki Philips został

opracowany w celu zapewnienia długotrwałej

wydajności odkurzacza, tj. wysokiego poziomu

efektywności oraz maksymalnej filtracji — aż

do momentu, gdy worek będzie pełny i gotowy

do utylizacji.
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Dane techniczne

Wydajność

Nadmuch (maks.): 39,5 l/s

Roczne zużycie energii: 54,5 kWh

Moc wejściowa (IEC): 1500 W

Poziom głośności: 82 dB

Podciśnienie (maks.): 23 kPa

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 9 m

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Długość przewodu: 6 m

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Łączenie rury: ActiveLock

Regulacja mocy: Pokrętło

Wykończenie

Kolor: Czarny

Filtracja

Typ worka na kurz: s-bag Classic Long

Performance

Pojemność pojemnika na kurz: 4 L

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: Mikrofiltr

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka,

Zintegrowana szczotka

Dodatkowa nasadka: Nasadka do twardych

podłóg

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

447 x 304 x 234 mm

Waga produktu: 5,2 kg

* Moc ssania urządzenia Philips Perfromer Active w

porównaniu do mocy urządzenia Philips Powerlife

FC8322/09; testy przeprowadzone zgodnie z normą

IEC 60312-1:2011
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