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Hoge zuigkracht. Voor een grondige reiniging.

Hygiënisch schoonmaken met AirflowMax-technologie

De motor van 1500 W genereert een sterkte zuigkracht voor een uitstekend

schoonmaakresultaat.

Geweldig schoonmaakresultaat

Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht

Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit

Turbo-borstel, ideaal als u een hond of kat hebt

Maximaal gebruiksgemak

Geïntegreerde borstel voor ultiem gebruiksgemak

ActiveLock-koppelingen eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus

Zachte bumper voor soepel glijden langs meubels en muren

Stofcapaciteit van 4 l voor langer schoonmaken

Hygiënische reiniging

Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

Allergiefilter vangt meer dan 99,90% van fijn stof op

s-bag Classic Long Performance gaat tot 50% langer mee
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Kenmerken

AirflowMax-technologie

De AirflowMax-technologie zorgt voor langer*

behoud van een optimale zuigkracht zodat de

zak maximaal wordt benut. De technologie is

gebaseerd op de optimalisatie van drie

belangrijke elementen: 1) Uniek geribbeld

profiel in de stofkamer voor maximale

luchtstroom rond de stofzak zodat deze

volledig wordt benut. 2) Speciaal ontworpen

stofkamercapaciteit waardoor de stofzak

gelijkmatig volledig ontvouwt. 3) Geavanceerde

vezelstructuren in de stofzak die niet

verstoppen, absorberen stof zonder dat de

poriën verstopt raken zodat de zuigkracht niet

afneemt.

TriActive-mondstuk

Het TriActive-mondstuk voert 3

schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit: 1)

Het opent het tapijt voorzichtig met de

speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep

in het tapijt te verwijderen 2) Het zuigt grote

stukken op met de grotere opening aan de

voorzijde 3) Het veegt het stof en het vuil dicht

langs het meubilair en de muren op met de

twee zijborstels.

ECARF

Deze stofzuiger is gecertificeerd als

allergievriendelijk door het European Centre for

Allergy Research Foundation. Er kan een

allergievriendelijke leefomgeving worden

behouden doordat tot wel 99,9% aan

allergenen van katten- en hondenhaar, stofmijt

of stuifmeel uit de uitblaaslucht wordt

gezuiverd.

Geïntegreerde borstel

De stofzuiger is ontworpen met geïntegreerde

accessoires, zodat u geen losse onderdelen

hoeft mee te dragen tijdens het schoonmaken.

De zachte borstel is handig geïntegreerd in het

handvat van het apparaat, altijd klaar voor

gebruik.

Turbo-borstel

Met de Turbo-borstel kunt u tapijt diep reinigen

en snel haren en pluisjes uit het tapijt

verwijderen. De roterende borstel in het

mondstuk verwijdert actief kleine stofdeeltjes

en haren van huisdieren voor een beter

schoonmaakresultaat op tapijt.

ActiveLock-koppelingen

Dankzij de ActiveLock-koppelingen kunt u

tijdens het schoonmaken eenvoudig de

verschillende mondstukken en accessoires

bevestigen aan en loskoppelen van de

telescopische buis.

Zachte bumper

De zachte bumper beschermt meubels en

voorkomt schade wanneer u per ongeluk tegen

meubels of muren stoot. Verder voorkomt de

bumper dat u achter randen blijft hangen,

zodat u sneller kunt werken.

5 jaar garantie

Registreer binnen 3 maanden na aankoop op

philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar

garantie op de motor!
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Specificaties

Performance

Luchtsnelheid (max.): 39,5 l/s

Jaarlijks energieverbruik: 58,6 kWh

Ingangsvermogen (IEC): 1500 W

Geluidsniveau: 82 dB

Onderdruk (max.): 23 kPa

Bruikbaarheid

Actieradius: 9 m

Handgreep: Voorzijde

Snoerlengte: 6 m

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Buiskoppeling: ActiveLock

Energiebeheer: Draaiknop

Ontwerp

Kleur: Silent grey

Filtering

Type stofzak: s-bag Classic Long Performance

Stofinhoud: 4 L

Uitblaasfilter: Allergiefilter

Motorfilter: Microfilter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Geïntegreerde borstel

Extra mondstuk: Turbo-borstel

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 447 x 304

x 234 millimeter

Productgewicht: 5,2 kg

* Zuigkracht van Philips Performer Active vergeleken met

zuigkracht van Philips Powerlife FC8322/09, zoals

getest aan de hand van IEC 60312-1:2011
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