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Maximális teljesítmény
Alacsonyabb energiafogyasztás

Az új Philips PerformerActive hatékonyabb tisztítást biztosít az AirflowMax technológiának és a TriActive+

szívófejnek köszönhetően.

Kiváló takarítási eredmény

B energiahatékonysági osztály

Forradalmi AirflowMax technológia az extrém szívóteljesítmény érdekében

Az új 3 az 1-ben TriActive+ szívófej: a durva és finom port is felszippantja

4 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

A-osztályú teljesítmény keménypadló esetén

Kényelem

Az extra hosszú ergonomikus markolatnak köszönhetően minden sarkot elér

Beépített antiallergén rendszerrel

AirSeal EPA10 szűrővel az egészséges levegőért

Az S-bag Classic Long Performance akár 50%-kal is tovább tart



Porzsákos porszívó FC8660/91

Fénypontok

B energiahatékonysági osztály

A porszívó kialakítása révén tökéletes

teljesítményt nyújt B energiahatékonysági

osztállyal.

AirflowMax technológia

Az AirflowMax technológia maximális

légáramot biztosít, ezáltal a porzsák

egyenletesen nyílik ki, így nagy

szívóteljesítmény érhető el, még a porzsák

telítődésekor is.

TriActive+ szívófej

A TriActive+ szívófej 3 tisztítási műveletet

végez el egyszerre: 1) Speciális talpával

gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a

szálak tövéből is eltávolítja a port 2) Az elején

lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződéseket

is felszippantja 3) A két oldalsó kefe felsepri a

bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

4 literes portartály-kapacitás

A speciális kialakítású 4 literes portartály

lehetővé teszi porzsákjának optimális

használatát, így a takarítást nem kell

félbeszakítania.

Extra hosszú ergonomikus markolat

Az ergonomikus kialakítású markolatot igazán

kényelmes használni. Extra hosszú

kialakításának köszönhetően a nehezen

elérhető helyeken is tisztaságot varázsolhat.

AirSeal EPA10 szűrővel

Az EPA 10 szűrő és az AirSeal a pormentes

környezet és a tiszta, egészséges levegő

érdekében összegyűjti a legfinomabb port is,

mielőtt a készülék kifújná a levegőt.

S-bag Classic Long Performance

Ezt az új Philips szintetikus porzsákot úgy

fejlesztették ki, hogy biztosítsa a porszívó

hosszan tartó teljesítményét, vagyis a magas

szintű szívóerőt és a lehető legnagyobb

szűrést, egészen addig, amíg a porzsák meg

nem telik, és készen nem áll a kidobásra.

A-osztályú, keménypadló esetén

A termék a legmagasabb tisztítási

teljesítményt nyújtja a kemény padlókon.

100%-ban összegyűjti a port!

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Energiahatékonysági besorolás: B

Éves energiafogyasztás: 33,5 kWh

Szőnyegtisztítási osztályozás: D

Kemény padlóburkolaton végzett tisztítás

szerinti osztályozás: A

A levegőbe visszajutó por szerinti osztályozás:

B

Zajszint: 79 dB

Légáram (max.): 29,3 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W

Szívóerő (max.): 18,9 kPa

Formatervezés

Szín: Mélyfekete és zöld

Szűrőrendszer

Kimeneti levegőszűrő: EPA 10 szűrő

Portartály kapacitása: 4 L

Motorvédő szűrő: Mikroszűrő

Porzsák típusa: s-bag classic

Felhasználhatóság

Hatósugár: 9 m

Hordfogantyú: Előlap

Vezetékhossz: 6 m

Fogantyú: Ergonomikus markolat,

levegőáramlást szabályozó csúszkával

Tárolási segédlet: Függőlegesen és

vízszintesen is tárolható

Csőcsatlakozás: Kúpos

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Portartály-telítettség jelző

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Normál szívófej: TriActive+ szívófej

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 447 x 304 x

234 mm

Készülék tömege: 5,2 kg
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