
Ηλεκτρική σκούπα με

σακούλα

Performer Active

FC8595/09

Υψηλή απόδοση για βαθύ καθαρισμό.

Υγιεινός καθαρισμός με το AirflowMax

Θεαματικά αποτελέσματα καθαρισμού

Το νέο πέλμα TriActive+ "3 σε 1" μαζεύει σκόνη κάθε μεγέθους

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Μέγιστη άνεση

Χωρητικότητα 4L για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

Συνδέσεις ActiveLock για εύκολη προσαρμογή σε κάθε εργασία καθαρισμού

Ενσωματωμένη βούρτσα για απόλυτη άνεση

Μαλακό προστατευτικό που γλιστρά ομαλά δίπλα από έπιπλα και τοίχους

Υγιεινός καθαρισμός

Το αντιαλλεργικό φίλτρο αιχμαλωτίζει περισσότερο από το 99,90% της ψιλής σκόνης

Αντιαλλεργική δράση με πιστοποίηση από το ECARF

Κλασική σακούλα s-bag με 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία AirflowMax

Η μοναδική τεχνολογία AirflowMax παρέχει υψηλή

απορροφητική ισχύ για περισσότερη ώρα* για να

χρησιμοποιείτε τη σακούλα μέχρι να γεμίσει πλήρως.

Η τεχνολογία κατασκευής βασίζεται στη

βελτιστοποίηση τριών βασικών στοιχείων: 1)

Μοναδικές ραβδώσεις στο εσωτερικό του χώρου

συλλογής σκόνης για μεγιστοποίηση της ροής αέρα

γύρω από τη σακούλα συλλογής σκόνης και χρήση

ολόκληρης της επιφάνειας της σακούλας. 2) Ειδικά

σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης που

επιτρέπει στη σακούλα συλλογής σκόνης να

ξεδιπλώνεται ομοιόμορφα. 3) Υψηλής ποιότητας

δομές ινών που δεν φράζουν και απορροφούν τη

σκόνη χωρίς να μπλοκάρουν τους πόρους της

σακούλας συλλογής σκόνης, αποτρέποντας έτσι

μείωση της απορροφητικής ισχύος.

Πέλμα TriActive+

Το πέλμα TriActive+ έχει τριπλή δράση: 1) Με την

ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του, ανοίγει απαλά το

πέλος του χαλιού και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2)

Με το μεγαλύτερο άνοιγμα που βρίσκεται στην

μπροστινή πλευρά του, απορροφά τα μεγάλα

σκουπίδια. 3) Με τις δύο πλευρικές βούρτσες,

μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά που συγκεντρώνεται

δίπλα ακριβώς από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Ενσωματωμένη βούρτσα

Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει ενσωματωμένα

αξεσουάρ, ώστε να μην χρειάζεται να μεταφέρετε

επιπλέον εξαρτήματα όταν καθαρίζετε. Η μαλακή

βούρτσα σκόνης βρίσκεται σε πρακτικό σημείο στη

λαβή της συσκευής και είναι πάντα έτοιμη για χρήση.

Συνδέσεις ActiveLock

Οι συνδέσεις ActiveLock σάς επιτρέπουν να

συνδέετε και να αποσυνδέετε εύκολα τα διάφορα

πέλματα και εξαρτήματα από τον τηλεσκοπικό

σωλήνα ενώ καθαρίζετε.

Μαλακό προστατευτικό

Το μαλακό προστατευτικό προφυλάσσει τα έπιπλα και

αποτρέπει τις ζημιές σε περίπτωση που η σκούπα

χτυπήσει κατά λάθος στα έπιπλα ή τους τοίχους,

ενώ δεν κολλά στις άκρες για να κινείστε πιο

γρήγορα.

Χωρητικότητα 4L

Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 4L

σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα,

εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.

Αντιαλλεργικό φίλτρο

Έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες

όσων υποφέρουν από αλλεργίες και, γενικότερα,

όσων απαιτούν υψηλότερο επίπεδο υγιεινής.

5 χρόνια εγγύηση

Πέντε χρόνια εγγύηση μοτέρΕγγραφείτε στη

διεύθυνση philips.com/welcome εντός 3 μηνών από

την ημερομηνία αγοράς για να απολαύσετε 5 χρόνια

εγγύηση για το μοτέρ δωρεάν!
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 32,17 l/s

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 20,9 kW·h

Iσχύς εισόδου (IEC): 600 W

Στάθμη ηχητικής ισχύος: 77 dB

Απορρόφηση (μέγ.): 17,5 kPa

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 9 μ.

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινό

Μήκος καλωδίου: 6 μ.

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Σύνδεση σωλήνα:

ActiveLock

Έλεγχος ισχύος: Περιστροφικό κουμπί

Σχεδίαση

Χρώμα: Γκρι

Φιλτράρισμα

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: Κλασική s-bag

με μεγάλη διάρκεια ζωής

Χωρητικότητα σκόνης: 4 Α

Φίλτρο εξόδου αέρα: Αντιαλλεργικό φίλτρο

Φίλτρο μοτέρ: Μικροφίλτρο

Πέλματα και εξαρτήματα

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Eξάρτημα για

κοιλότητες, Ενσωματωμένη βούρτσα, Πέλμα για

έπιπλα

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για σκληρά δάπεδα

Τυπικό πέλμα: Πέλμα TriActive+

Επιπλέον εξαρτήματα: 4 αντιαλλεργικές σακούλες s-

bag

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ):

447x304x234 χιλιοστά

Βάρος προϊόντος: 5,2 κ.

* Απορροφητική ισχύς της Philips Perfromer Active σε σύγκριση με

την απορροφητική ισχύ της Philips Powerlife FC8322/09, κατόπιν

δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60312-1:2011
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