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Maksymalna moc ssania zapewniająca lepsze efekty sprzątania*

Technologia AirflowMax i pojemność 4 l

Nowy odkurzacz Philips Performer Active zapewnia lepsze efekty sprzątania dzięki technologii Airflow Plus i

silnikowi o mocy 2100 W.

Doskonałe efekty sprzątania

Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia maksymalną moc ssania

Dłuższe sprzątanie bez opróżniania dzięki pojemności 4 l

Silnik 2100 W zapewnia maksymalną moc ssania 425 W

Udogodnienia

Dostęp do wszystkich zakamarków dzięki długiemu, ergonomicznemu uchwytowi

Zintegrowany system antyalergiczny

Uszczelnienie HEPA AirSeal i filtr HEPA 10 dbają o zdrowe powietrze

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



Odkurzacz workowy FC8654/01

Zalety Dane techniczne

Technologia AirflowMax

Technologia AirflowMax maksymalizuje

przepływ powietrza, co sprawia, że worek

równomiernie się rozwija. Dzięki temu

niezależnie od stopnia wypełnienia worka moc

ssania utrzymuje się zawsze na najwyższym

poziomie!

Pojemność — 4 l

Specjalnie zaprojektowana komora na kurz o

pojemności 4 l umożliwia optymalne

wykorzystanie worka na kurz, dzięki czemu

można sprzątać dłużej.

Niezwykle długi, ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w

użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia,

że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno

dostępne miejsca.

Zmywalny filtr HEPA 10 z systemem AirSeal

Filtr HEPA 10 z systemem AirSeal zatrzymuje

nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu

znajdujące się w wydmuchiwanym powietrzu,

co zapewnia ochronę przed kurzem oraz czyste

i zdrowe powietrze.

s-bag Classic Long Performance

Ten nowy syntetyczny worek firmy Philips

został opracowany w celu zapewnienia

długotrwałej wydajności odkurzacza, tj.

wysokiej mocy ssania oraz maksymalnej

filtracji — aż do momentu, gdy worek będzie

pełny i gotowy do utylizacji.

Silnik o mocy 2100 W

Silnik o mocy 2100 W zapewnia maksymalną

moc ssania 425 W, co gwarantuje doskonałe

wyniki sprzątania.

Wzornictwo

Kolor: Czerwony

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 2100 W

Moc wejściowa (IEC): 1800 W

Moc ssania (maks.): 425 W

Podciśnienie (maks.): 34 kPa

Nadmuch (maks.): 47 l/s

Poziom hałasu (Lc IEC): 80 dB

Filtracja

Pojemność komory na kurz: 4 l

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Zmywalny

filtr HEPA 10

Filtr silnika: Mikrofiltr

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 9 m

Długość przewodu: 6 m

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt z

przełącznikiem powietrza

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Łączenie rury: Stożkowe

System ułatwiający przechowywanie: W

pionie i w poziomie

Typ kółek: Gumowe

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka

Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała, 3

worki s-bag CLP

Zrównoważony rozwój

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga produktu: 5,2 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

447 x 304 x 234 mm

* * Wyniki w porównaniu z odkurzaczem Philips

PowerLife; na podstawie testu wewnętrznego

przeprowadzonego w sierpniu 2013 r.
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