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Maximálna sacia sila pre lepšie výsledky čistenia*
S technológiou AirFlow Max a 4 l kapacitou na prach

Nový vysávač Philips Performer Active poskytuje účinnejšie vysávanie vďaka technológii Airflow Plus a

výkonnému 2100 W motoru

Vynikajúce výsledky čistenia

Revolučná technológia Airflow Max na extrémne výkonné satie

4 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

2100 W motor generuje maximálny sací výkon 425 W

Vybavenie a vlastnosti

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Integrovaný antialergický systém

Tesnenie EPA AirSeal s filtrom EPA 10 pre zdravý vzduch

Vrecko S-bag Classic Long Performance vydrží až o 50 % dlhšie

Ochrana parketových podláh pred poškriabaním

Hubica na parkety s jemnými štetinami na ochranu proti poškriabaniu



Vysávač s vreckom FC8655/01

Hlavné prvky

Technológia Airflow Max

Technológia Airflow Max maximalizuje

prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na

prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje

dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko

zapĺňa!

4 l kapacita na prach

Špeciálne navrhnutá 4 l komora na prach

umožňuje optimálne využitie vrecka na prach,

a tým aj dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.

Tesnenie EPA 10 AirSeal

Filter EPA 10 a tesnenie AirSeal zachytia aj ten

najjemnejší prach skôr, než vzduch vyjde z

vysávača. Tým zaručia prostredie bez prachu a

čistý, zdravý vzduch.

Extra dlhá ergonomická rukoväť

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje

pohodlné použitie. Je špeciálne navrhnutá, aby

ste dosiahli ďalej, takže vyčistíte aj ťažko

dostupné miesta.

Vrecko S-bag Classic Long Performance

Toto nové syntetické vrecko na prach Philips

bolo navrhnuté tak, aby zabezpečovalo

dlhodobý výkon vysávača, t. j. vysokú úroveň

sacieho výkonu a maximálnu filtráciu, až kým

sa vrecko na prach nenaplní a je ho potrebné

odstrániť.

Hubica na parkety

Už žiadne riziko poškriabania vďaka tejto

hubici s jemnými kefovými štetinami špeciálne

navrhnutej na dôkladné čistenie pevných

podláh.

2100 W motor

2100 W motor generuje maximálny sací výkon

425 W pre vynikajúce výsledky vysávania.



Vysávač s vreckom FC8655/01

Technické údaje

Dizajn

Farba: Lesklá modrá

Výkon

Vstupný výkon (max): 2100 W

Príkon (IEC): 1800 W

Sací výkon (max): 425 W

Vákuum (max): 34 kPa

Prietok vzduchu (max): 47 l/s

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 80 dB

Filtrácia

Kapacita na prach: 4 D

Výstupný filter: Filter EPA 10

Filter motora: Mikrofilter

Použiteľnosť

Akčný rádius: 9 m

Dĺžka kábla: 6 m

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Rukoväť: Ergonomická rukoväť s reguláciou

vzduchu

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Pripojenie trubice: Kužeľovitý

Pomocník pri parkovaní a ukladaní: Vertikálne

a horizontálne

Typ koliesok: Guma

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Viacúčelová hubica

Dodatočná hubica: Hubica na parkety

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Malá hubica

Udržateľnosť

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 5,2 kg

Rozmery produktu (D x Š x V):

447 x 304 x 234 mm

* * Výsledky porovnané s produktom Philips PowerLife,

interné testovanie v auguste 2013
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