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Ολοκληρωμένη απόδοση
Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

Η νέα Philips PerformerActive προσφέρει καλύτερο καθαρισμό χάρη στην τεχνολογία AirflowMax και το πέλμα TriActive+.

Εξαιρετικός καθαρισμός

Ενεργειακή απόδοση κλάσης B

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax, για μέγιστη αναρρόφηση

Το νέο πέλμα TriActive+ "3 σε 1" μαζεύει σκόνη κάθε μεγέθους

Χωρητικότητα 4L για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

Ευκολία

Φτάστε σε κάθε γωνία, χάρη στην εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Ενσωματωμένο αντιαλλεργικό σύστημα

AirSeal με φίλτρο EPA10 για υγιεινή ατμόσφαιρα

Κλασική σακούλα s-bag με 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
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Χαρακτηριστικά

Ενεργειακή απόδοση κλάσης B

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για υψηλές

επιδόσεις με ενεργειακή απόδοση κλάσης Β.

Τεχνολογία AirflowMax

Η τεχνολογία AirflowMax μεγιστοποιεί τη ροή αέρα,

επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της

σακούλας συλλογής σκόνης, ώστε να απολαμβάνετε

υψηλή απορροφητική ισχύ, ακόμα κι αν έχει γεμίσει

η σακούλα!

Πέλμα TriActive+

Το πέλμα TriActive+ έχει τριπλή δράση: 1) Με την

ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του, ανοίγει απαλά το

πέλος του χαλιού και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2)

Με το μεγαλύτερο άνοιγμα που βρίσκεται στην

μπροστινή πλευρά του, απορροφά τα μεγάλα

σκουπίδια. 3) Με τις δύο πλευρικές βούρτσες,

μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά που συγκεντρώνεται

δίπλα ακριβώς από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Χωρητικότητα 4L

Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 4L

σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα,

εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.

Εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Λαβή με εργονομικό σχήμα, βολική στη χρήση. Το

μεγάλο μήκος της εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια

και σας επιτρέπει να καθαρίζετε τα δυσπρόσιτα

σημεία με ευκολία.

AirSeal με EPA10

Το φίλτρο EPA10 και το AirSeal συγκρατούν ακόμα

και τα μικρότερα μόρια σκόνης πριν προλάβει να

εξέλθει ο αέρας, για να ζείτε σε ένα περιβάλλον

χωρίς σκόνη και να αναπνέετε πεντακάθαρο αέρα.

Κλασική σακούλα s-bag με μεγάλη διάρκεια ζωής

Αυτή η νέα συνθετική σακούλα συλλογής σκόνης της

Philips έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να

χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για μεγαλύτερο

διάστημα, προσφέροντας μεγάλη απορροφητική ισχύ

και κορυφαίο φιλτράρισμα μέχρι τη στιγμή που θα

γεμίσει και θα την απορρίψετε.
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Διαβάθμιση ενεργειακής απόδοσης: B

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 33,5 kW·h

Κλάση καθαρισμού χαλιών: D

Κλάση καθαρισμού σκληρών δαπέδων: D

Κλάση επανεκπομπής σκόνης: B

Στάθμη ηχητικής ισχύος: 79 dB

Ροή αέρα (μέγ.): 29,3 l/s

Iσχύς εισόδου (IEC):

750 W

Απορρόφηση (μέγ.): 18,9 kPa

Σχεδιασμός

Χρώμα: Βαθύ μαύρο και πράσινο

Φιλτράρισμα

Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο EPA 10

Χωρητικότητα σκόνης: 4 l

Φίλτρο μοτέρ: Μικροφίλτρο

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 9 m

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινή

Μήκος καλωδίου: 6 m

Λαβή: Εργονομική λαβή με ρυθμιστή αέρα

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος ή

αποθήκευσης: Οριζοντίως και καθέτως

Σύνδεση σωλήνα: Κωνικό σχήμα

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Πέλματα και εξαρτήματα

Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive+

Βιωσιμότητα

Συσκευασία: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 447 x 304 x 234 χιλ.

Βάρος προϊόντος: 5,2 κ.
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