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Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*
Su „Airflow Max“ technologija ir 4 l dulkių talpykla

Naudodamiesi naujuoju „Philips Performer Active“ siurbsite švariau, nes jame įdiegta „Airflow Plus“ technologija

ir sumontuotas galingas 2100 W variklis

Puikiai valo

Moderni „Airflow Max“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą

2000 W variklis generuoja maks. 425 siurbiamąją galią

4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

Patogumas

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Integruota antialerginė sistema

EPA „AirSeal“ su „EPA 10“ filtru – sveikesnis oras

„S-bag Classic Long Performance“ naudojamas 50 % ilgiau

su „Tri-active“ antgaliu

Naujasis „trys viename“ „TriActive“ antgalis surenka purvą ir dulkes
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Ypatybės

„Airflow Max“ technologija

„Airflow Max“ technologija maksimaliai

padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis

prisipildo tolygiai ir išgaunama maksimali

siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

2000 W variklis

2000 W variklis generuoja maks. 425

siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus

valymas.

4 l dulkių talpykla

Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia

optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite

valyti ilgiau.

Itin ilga ergonomiška rankena

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti.

Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti

ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

EPA 10 „AirSeal“

EPA 10 filtras ir „AirSeal“ prieš išpučiant orą

sulaiko net smulkiausias dulkes, todėl

aplinkoje neliks jokių dulkių, o oras bus švarus

ir sveikas.

S-bag Classic Long Performance

Šis naujasis „Philips“ sintetinis dulkių maišelis

buvo sukurtas siekiant kuo ilgiau išlaikyti

geriausias dulkių siurblio savybes, tokias kaip

aukštas siurbimo galios lygis ir maksimalus

filtravimas, iki užsipildys dulkių maišelis ir jį

reikės išmesti.

„TriActive“ antgalis

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu

metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai

sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia

didelius trupinius per didelę priekyje esančią

angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias

dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.
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Specifikacijos

Konstrukcija

Spalva: Raudona

„Performance“

Oro srovė (maks.): 47 l/s

Įeinanti energija (IEC): 1800 W

Įeinanti energija (maks.): 2100 W

Garso lygis: 80 dB

Siurbimo galia (maks.): 425 W

Siurbimas (maks.): 34 kPa

Filtravimas

Išmetimo filtras: EPA 10 filtras

Variklio filtras: Mikrofiltras

Dulkių tūris: 4 l

Naudojimo trukmė

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Nešimo rankena: Priekis

Vamzdžio sujungimas: Kūginis

Su ratukais: Guma

Veikimo spindulys: 9 m

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis

Pastovumas

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 5,2 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 447 x 304 x

234 mm

* *Rezultatai lyginami su „Philips PowerLife“, bandymai

atlikti įmonės viduje 2013 m. rugpjūčio mėn.
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