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Maximale zuigkracht voor betere schoonmaakresultaten
Met AirFlow Max-technologie en stofcapaciteit van 4 l

De nieuwe Philips Performer Active biedt betere schoonmaakresultaten dankzij de AirFlow Plus-technologie en

de krachtige motor van 2100 W.

Reinigt als de beste

Revolutionaire Airflow Max-technologie voor extreme zuigkracht

Stofcapaciteit van 4 l voor langer schoonmaken

Motor van 2100 watt genereert max. zuigkracht van 425 W

Comfort

Bereik ook de kleinste hoekjes dankzij de extra lange ergonomische handgreep

Geïntegreerd antiallergisch systeem

EPA AirSeal met EPA 10-filter voor gezonde lucht

S-bag Classic Long Performance gaat tot 50% langer mee

Beschermt uw parketvloer tegen krassen

Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen
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Kenmerken

Airflow Max-technologie

De Airflow Max-technologie maximaliseert de

luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig

ontvouwt, zodat u de hoogste zuigkracht krijgt,

zelfs terwijl de zak voller wordt.

Stofcapaciteit van 4 l

De speciaal ontworpen stofbak van 4 l maakt

het u mogelijk optimaal gebruik te maken van

uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

EPA 10 AirSeal

Het EPA 10-filter en AirSeal vangen het fijnste

stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor

een stofvrije omgeving en schone, gezonde

lucht.

Extra lange ergonomische handgreep

Het ergonomisch gevormde handvat is

eenvoudig te gebruiken. Met het extra lange

ontwerp maakt u gemakkelijk de moeilijk te

bereiken plekken schoon.

S-bag Classic Long Performance

Deze nieuwe synthetische stofzak van Philips

is ontwikkeld voor langdurige

stofzuigerprestaties, oftewel hoge zuigkracht

en maximale filtratie tot het moment waarop

de stofzak vol is en kan worden weggegooid.

Parketmondstuk

Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met

zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen

voor een voorzichtige reiniging van uw harde

vloeren.

Motor van 2100 watt

De motor van 2100 W genereert tot 425 W aan

zuigkracht voor een optimaal

schoonmaakresultaat.
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Specificaties

Ontwerp

Kleur: Sparkle Blue

Performance

Ingangsvermogen (max.): 2100 W

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Zuigkracht (max): 425 W

Onderdruk (max.): 34 kPa

Luchtsnelheid (max.): 47 l/s

Geluidsniveau (Lc IEC): 80 dB

Filtering

Stofinhoud: 4 L

Uitblaasfilter: EPA 10-filter

Motorfilter: Microfilter

Bruikbaarheid

Actieradius: 9 m

Snoerlengte: 6 m

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Handgreep: Ergonomische handgreep met

luchtinlaat

Handgreep: Voorzijde

Buiskoppeling: Conisch

Opberg- of opslaghulpstuk: Verticaal en

horizontaal

Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: Multifunctioneel

mondstuk

Extra mondstuk: Parketmondstuk

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk

Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 5,2 kg

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

x 234 mm

* *Resultaten vergeleken met Philips PowerLife, intern

getest augustus 2013
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