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Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.
Higiensko čiščenje s tehnologijo AirﬂowMax
Motor moči 1500 W zagotavlja visoko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.
Neverjetni rezultati čiščenja
Revolucionarna tehnologija AirﬂowMax za visoko moč sesanja
Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge
Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
Izredna priročnost
Vgrajena krtača za popolnoma priročno uporabo
Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
Mehka zaščita za enostavno drsenje ob kosih pohištva in stenah
Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
Higiensko čiščenje
Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
Protialergijski ﬁlter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.
Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje
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Značilnosti
Tehnologija AirﬂowMax

zraka očisti do 99,9 % alergenov, kot so mačje
in pasje dlake, pršice ali cvetni prah, za
domače okolje brez alergenov.

Protialergijski ﬁlter

Vgrajena krtača

Edinstvena tehnologija AirﬂowMax dlje časa*
ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite
zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri
ključne elemente: 1) Edinstven rebrast proﬁl v
komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke
za prah in omogoča uporabo celotne površine
vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah
omogoča enakomerno razpiranje vrečke za
prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv
sintetični material vrečke za prah vpija prah
brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje
moči sesanja.

Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in
vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.
Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo
Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med
sesanjem ni treba prenašati dodatnih
nastavkov. Mehka krtača je priročno vgrajena v
ročaju aparata in tako vedno pripravljena na
uporabo.
Spoji ActiveLock

Nova sintetična vrečka za prah Philips je bila
razvita za dolgotrajno učinkovito uporabo
sesalnika, visoko zmogljivost in
najučinkovitejše ﬁltriranje do trenutka, ko je
polna in jo lahko zavržete.

Nastavek Tri-Active

Zmogljivost za prah 4 l
S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem
enostavno priključite in izključite različne
nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.
Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne
načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz
preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja
odprtina na konici nastavka zlahka posesa
večje delce 3) stranski krtači pometata prah in
umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Mehka zaščita

Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah
vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah,
zato lahko čistite dlje.

ECARF

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
Mehka zaščita ščiti pohištvo in preprečuje
poškodbe, če se pomotoma zaletite ob
pohištvo ali stene, in preprečuje zatikanje ob
robove, zato se vedno premikate hitreje.

Fundacija ECARF (European Centre for Allergy
Research Foundation) je potrdila, da ta
sesalnik deluje protialergijsko. Iz odvodnega
Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti
čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!
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Speciﬁkacije
Zmogljivost
Ocena energijske učinkovitosti: F
Razred izpusta prahu: A
Razred čiščenja preprog: C
Razred čiščenja trdih tal: A
Pretok zraka (najv.): 39,5 l/s
Letna poraba energije: 54,5 kWh
Vhodna moč (IEC): 1500 W
Glasnost: 82 dB
Vakuum (najv.): 23 kPa

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Vrsta kolesc: Gumijasta
Cevni spoj: ActiveLock
Regulator moči: Vrtljivi regulator
Zasnova
Barva: Črna
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

Uporabnost
Območje delovanja: 9 m
Ročaj za prenašanje: Spredaj
Dolžina kabla: 6 m
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Nastavki
Priloženi pribor: Ozki nastavek, Vgrajena
krtača
Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla
Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
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

* Moč sesanja modela Philips Perfomer Active v
primerjavi z močjo sesanja modela Philips Powerlife
FC8322/09, preizkušeno v skladu s standardom IEC
60312-1:2011

