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Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused*

Airflow Max-tehnol. ja 4 l tolmumahuga

Uus Philipsi Performer Active puhastab paremini tänu Airflow Plus-tehnoloogiale ja võimsale 2100 W mootorile.

Suurepärased puhastamistulemused

Uudne Airflow Maxi tehnoloogia tagab ülihea imemisvõimsuse

2000 W mootor tekitab kuni 425 W imemisvõimsuse

4 l tolmumaht võimaldab kauem koristada

Mugavus

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Sisseehitatud allergiavastane süsteem

EPA AirSeal koos EPA 10 filtriga tervisliku õhu hoidmiseks

S-bag Classic Long Performance'i kasutusaeg on kuni 50% pikem

koos TriActive'i otsakuga

Uus kolm-ühes TriActive'i otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu
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Esiletõstetud tooted

Airflow Maxi tehnoloogia

Airflow Maxi tehnoloogia maksimeerib

õhuvoolu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et

imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui

kott hakkab täis saama!

2000 W mootor

2000 W mootor tekitab kuni 425 W

imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.

4 l tolmumaht

Tänu spetsiaalsele 4 l tolmukambrile saate

tolmukotti optimaalselt kasutada, nii saate

kauem koristada.

Eriti pikk ergonoomiline käepide

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav

kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub

kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka

raskesti ligipääsetavaid kohti.

EPA 10 AirSeal

EPA10 filter ja AirSeal püüavad tolmuvaba

keskkonna ja puhta tervisliku õhu tagamiseks

kinni ka kõige peenema tolmu enne, kui õhk

tolmuimejast välja puhutakse.

S-bag Classic Long Performance

See uus Philipsi sünteetiline tolmukott töötati

välja selleks, et tagada tolmuimeja pikaajaline

jõudlus, s.t suur imemisvõimsus ja

maksimaalne filtreerimine, kuni tolmukott saab

täis ja selle võib ära visata.

TriActive'i otsak

TriActive'i otsak sooritab kolm

puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt

vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda

endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb

suurema sodi otsaku ees oleva suure ava

kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema

külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis

on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
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Spetsifikatsioon

Disain

Värvus: Sügavpunane

Jõudlus

Õhuvoog (max): 47 l/s

Sisendvõimsus (IEC): 1800 W

Sisendvõimsus (max): 2100 W

Helitugevus: 80 dB

Imemisvõimsus (max): 425 W

Vaakum (max): 34 kPa

Filtreerimine

Väljalaskefilter: EPA 10 filter

Mootorifilter: Mikrofilter

Tolmumaht: 4 l

Kasutatavus

Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru

Kandesang: Eesmine

Toruliitmik: Kooniline

Ratta tüüp: Kummist

Tegevusraadius: 9 m

Juhtme pikkus: 6 m

Otsakud ja tarvikud

Tavaline otsak: TriActive'i otsak

Komplektisolevad tarvikud: Piluotsak, Väike

otsak

Säästvus

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 5,2 kg

Toote mõõtmed (p x l x k): 447 x 304 x

234 mm

* * Tulemused võrrelduna Philipsi mudeliga PowerLife,

katsetatud ettevõttesiseselt augustis 2013
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