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Pełna efektywność przy niskim zużyciu energii
Nasadka TriActive+ umożliwia odkurzanie podłogi jednym ruchem na 3 sposoby

Odkurzacz Philips Performer zapewnia najwyższą wydajność odkurzania przy niskim zużyciu energii. Z kolei filtr

antyalergiczny zatrzymuje ponad 99,9% szkodliwych cząsteczek, co pozwala utrzymać w domu czyste i zdrowe

powietrze.

Wyjątkowe efekty odkurzania

Nasadka TriActive+ umożliwia sprzątanie na 3 sposoby

Nasadka do parkietów chroni podłogi przed zarysowaniem

Odkurzanie bez wysiłku

Technologia niskiej głośności umożliwia ciche odkurzanie

Duża komora o pojemności 4 l umożliwia rzadsze zmienianie worków

Przewód o długości 10 m umożliwia odkurzanie w bardziej oddalonych miejscach bez przełączania wtyczki

Przyjazny alergikom

Filtr antyalergiczny zatrzymuje 99,9% cząsteczek — ma znak jakości ECARF

Łatwe w użyciu worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej



Odkurzacz workowy FC8680/09

Zalety Dane techniczne

Nasadka TriActive+

Nasza wyjątkowa nasadka TriActive+

delikatnie „otwiera” dywan w celu dokładnego

oczyszczenia. Kanały powietrzne z przodu i po

bokach wsysają okruchy i zbierają brud wzdłuż

mebli i ścian.

Nasadka do parkietów chroniąca przed

zarysowaniami

Miękkie włosie nasadki do parkietów

umożliwia delikatne odkurzanie i chroni

drewniane podłogi przed zarysowaniem.

Niska głośność odkurzania

Urządzenie wyposażone w technologię niskiej

głośności umożliwiającą ciche odkurzanie. Ten

odkurzacz emituje podczas pracy dźwięki na

poziomie 70 dB.

Duża komora o pojemności 4 l

Duża komora na kurz umożliwia zapełnienie

worka do jego maksymalnej pojemności 4 l,

zanim będzie trzeba zmienić worek.

Przewód o długości 10 m

Dzięki zasięgowi 10 m od wtyczki do nasadki

odkurzacz umożliwia dłuższe odkurzanie bez

przełączania wtyczki.

Filtr antyalergiczny z certyfikatem

Filtr Clean Air zatrzymuje 99,9% drobnych

cząsteczek kurzu, takich jak pyłki, roztocza czy

sierść zwierząt, dzięki czemu zaspakaja

potrzeby alergików i innych osób

wymagających wyższego poziomu higieny.

Odkurzacz otrzymał certyfikat ECARF jako

przyjazny alergikom.

Łatwe w użyciu, trwałe worki

Worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej i

pozwalają na utrzymanie mocy ssania

odkurzacza do czasu zapełnienia worka. Jeden

typ worka pasuje do wszystkich modeli i jest

wyposażony w mechanizm uszczelniający

umożliwiający wyrzucenie worka bez

bałaganu.

Wydajność

Moc wejściowa (IEC): 650 W

Poziom głośności: 70 dB

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 10 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Długość przewodu: 7 m

Wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Łączenie rury: SmartLock

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Wykończenie

Kolor: Szaroniebieski

Filtracja

Typ worka na kurz: s-bag Ultra Long

Performance

Pojemność pojemnika na kurz: 4 L

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: Mikrofiltr

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Dodatkowa nasadka: Nasadka do parkietów

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive+

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

470 × 320 × 280 mm

Waga produktu: 5,3 kg
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