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Vysoký sací výkon. Pre dôkladné čistenie.
Hygienické čistenie s technológiou AirflowMax

1500 W motor vytvára silný sací výkon pre vynikajúce výsledky vysávania.

Výnimočné výsledky pri čistení

Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Maximálne pohodlie

Integrovania kefa, ktorá sa nepochybne hodí

Pripojenie ActiveLock na jednoduché prispôsobenie akémukoľvek čisteniu

Mäkký nárazník na bezpečný pohyb pozdĺž nábytku a stien

4 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

Hygienické čistenie

Antialergická kvalita zaručená testami ECARF

Antialergický filter zachytáva viac ako 99,90 % jemného prachu

Vrecko s-bag Classic Long Performance vydrží až o 50 % dlhšie



Vysávač s vreckom FC8592/91

Hlavné prvky

Technológia AirflowMax

Jedinečná technológia AirfllowMax udržuje

dlhšiu dobu* silnejší sací výkon, vďaka čomu

môžete maximálne využiť objem vrecka. Táto

technológia pozostáva z optimalizácie troch

základných prvkov: 1) Jedinečný rebrový profil

komory na prach na maximálne zvýšenie

prietoku vzduchu okolo vrecka na prach

a využitie celého jeho povrchu. 2) Kapacita

špeciálne navrhnutej komory na prach

umožňuje, aby sa vrecko na prach rovnomerne

rozbaľovalo. 3) Štruktúra vláken vysokej kvality

vo vrecku na prach zabraňuje zanášaniu

a umožňuje absorpciu prachu bez upchávania

pórov, čím zabraňuje znižovaniu sacieho

výkonu.

Hubica Tri-Active

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3

čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec

špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a

odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje

hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v

prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty

tesne pri nábytku a stenách vďaka

obojstranným kefám.

ECARF

Tento vysávač je certifikovaný Európskym

centrom pre výskum alergií ako vhodný aj pre

alergikov. Z vyfukovaného vzduchu odstráni až

99,9 % alergénov z mačacej a psej srsti,

prachových roztočov či peľu a prispieva tak

k vytvoreniu domácnosti vhodnej pre alergikov.

Integrovaná kefa

Súčasťou vysávača je integrované

príslušenstvo, vďaka čomu so sebou nemusíte

počas vysávania nosiť žiadne ďalšie pomôcky.

Jemná kefa na prach je integrovaná priamo

v rukoväti zariadenia, aby bola vždy pripravená

na použitie.

Pripojenie ActiveLock

Pripojenie ActiveLock umožňuje jednoduché

pripojenie a odpojenie rôznych hubíc a

príslušenstva z teleskopickej trubice počas

vysávania.

Mäkký nárazník

Mäkký nárazník chráni nábytok a zabraňuje

poškodeniu, ak nechcene narazíte do nábytku

či stien, pričom zároveň zamedzuje zaseknutiu

okrajov, aby ste sa mohli pohybovať rýchlejšie.

Antialergický filter

Bol vyvinutý špeciálne podľa požiadaviek

alergikov a osôb s prísnejšími nárokmi na

hygienu.

Vrecko S-bag Classic Long Performance

Toto nové syntetické vrecko na prach značky

Philips bolo navrhnuté tak, aby zabezpečovalo

dlhodobý výkon vysávača, t. j. vysokú

výkonnosť a maximálnu filtráciu, až kým sa

nenaplní a nie je ho potrebné odstrániť.
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Technické údaje

Výkon

Hodnotenie energetickej efektívnosti: F

Trieda reemisie prachu

Trieda čistenia kobercov: C

Trieda čistenia tvrdých podláh

Prietok vzduchu (max): 39,5 l/s

Ročná spotreba energie: 54,5 kW·h

Príkon (IEC): 1 500 W

Hladina akustického výkonu: 82 dB

Vákuum (max): 23 kPa

Použiteľnosť

Akčný rádius: 9 m

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Dĺžka kábla: 6 m

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Typ koliesok: Guma

Pripojenie trubice: ActiveLock

Ovládanie výkonu: Otočný regulátor

Dizajn

Farba: Atramentová čierna

Filtrácia

Typ prachového vrecka: Vrecko S-bag Classic

Long Performance

Kapacita na prach: 4 D

Výstupný filter: Antialergický filter

Filter motora: Mikrofilter

Hubicee a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Integrovaná kefa

Dodatočná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Bežná hubica: Hubica Tri-Active

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V):

447 x 304 x 234 mm

Hmotnosť produktu: 5,2 kg

* Sací výkon modelu Philips Perfromer Active v porovnaní

so sacím výkonom modelu Philips Powerlife FC8322/09

na základe testov v súlade s normou IEC 60312-1:2011
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