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Plný výkon, nízká spotřeba energie
Hubice TriActive+ aplikuje během vysávání 3 činnosti

současně

Vysavač Philips Performer zajišťuje skvělé výsledky při úklidu a zároveň nízkou

spotřebu energie. Udržujte vzduch ve své domácnosti čistý a zdravý díky

protialergickému filtru, který zachytí více než 99,9 % škodlivých částic.

Vynikající výsledky úklidu

Hubice na parkety chrání podlahy před poškrábáním

Hubice TriActive+ se 3 čisticími funkcemi v jednom

Vhodný pro alergiky

Protialergický filtr zadržuje více než 99,9 % částic – certifikát ECARF

Praktické sáčky s-bag vydrží až o 50 % déle.

Cat & Dog

Hubice s Mini turbo kartáčem je ideální pro čalounění.

Čištění bez námahy

Díky velké kapacitě (4 l) není nutné tak často měnit sáčky.

Dlouhý dosah (10 m) umožňuje větší pohyblivost bez nutnosti vypojit kabel.

Technologie minimálního hluku pro tiché vysávání
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Přednosti

Hubice TriActive+

Naše exkluzivní hubice TriActive+ šetrně

rozhrnuje vlákna koberce pro důkladnější úklid.

Vzduchové kanálky vepředu a na stranách

sbírají větší částice a odstraňují špínu podél

nábytku a stěn.

Hubice na parkety odolná vůči škrábancům

Měkké štětiny hubice na parkety šetrně čistí

a chrání vaše pevné podlahy před

poškrábáním.

Minimální hluk při vysávání

Produkt je vybaven technologií minimálního

hluku pro tiché vysávání. Zvuk tohoto vysavače

má jen 70 dB.

Velká kapacita 4 l

Velkokapacitní prachová komora pojme celé

čtyři litry, než je nutné vyměnit sáček.

Dlouhý dosah (10 m)

Kabel o délce 10 m od zástrčky po hubici

umožňuje delší vysávání bez nutnosti

vypojování.

Certifikovaný protialergický filtr

Náš systém vzduchového filtru zachytí 99,9 %

jemného prachu – včetně pylů, chlupů

domácích zvířat a roztočů – což ocení alergici

a lidé s vyššími nároky na hygienu. Je

certifikován jako přívětivý institutem ECARF.

Praktické sáčky, které dlouho vydrží

Sáčky s-bag vydrží až o 50 % déle a udržují

plný sací výkon vysavače až do chvíle, kdy

jsou plné. Jeden sáček je vhodný pro všechny

modely a uzavírací mechanismus umožňuje

bezproblémovou likvidaci.

Mini Turbo kartáč

Hubice s Mini turbo kartáčem je ideální pro

odstraňování zvířecích chlupů z čalounění,

křesel a koberců. Je kompaktní, výkonný

a efektivní.
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Specifikace

Výkon

Příkon (IEC): 650 W

Úroveň síly zvuku: 70 dB

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Délka kabelu: 7 m

Indikátor naplnění prachem: Ano

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Typ koleček: Pogumovaná

Spojka trubice: SmartLock

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Design

Barva: Kardinálská červená

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Ultra Long

Performance

Kapacita nádoby na prach: 4 L

Výstupní filtr: Protialergický filtr

Filtr motoru: Mikrofiltr

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Přídavná hubice: Hubice na parkety, Mini

turbokartáč

Standardní hubice: Hubice TriActive+

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

470 x 320 x 280 mm

Hmotnost výrobku: 5,3 kg
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