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Performanţă maximă, consum redus de energie
Capul de aspirare TriActive+ folosește 3 acţiuni într-o singură

mişcare

Aspiratorul Performer de la Philips oferă performanţe superioare de curăţare cu un

consum redus de energie. În plus, datorită filtrului antialergeni care reţine peste

99,9 % dintre particulele periculoase, aerul din locuinţă rămâne curat şi sănătos.

Rezultate de curăţare remarcabile

Capul de aspirare pentru parchet protejează împotriva zgârieturilor

Cap de aspirare TriActive+ pentru acţiune de curăţare în 3 direcţii

Anti-alergeni

Filtrul anti-alergeni reţine 99,9 % dintre particule, fiind certificat ECARF

Sacii s-bag pot fi folosiţi cu până la 50 % mai mult

Păr de câine şi de pisică

Mini perie turbo ideală pentru tapiţerie

Curăţare fără efort

Capacitatea mare, de 4 litri, asigură mai puţine înlocuiri ale sacului

Raza de acţiune mare, de 10 metri, îţi permite să ajungi mai departe fără a scoate

aspiratorul din priză

Tehnologie cu zgomot redus pentru aspirare silenţioasă
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Repere

Cap de aspirare TriActive+

Capul de aspirare TriActive+ deschide uşor

firele covoarelor pentru o curăţare în

profunzime. Canalele de aer din partea din faţă

şi părţile laterale aspiră firimiturile şi curăţă

aproape de mobilă şi de pereţi.

Cap de aspirare care nu zgârie parchetul

Perii moi ai capului de aspirare pentru parchet

curăţă delicat şi protejează pardoselile dure

împotriva zgârieturilor.

Aspirare silenţioasă

Produsul este echipat cu tehnologie cu zgomot

redus pentru aspirare silenţioasă. Aspiratorul

funcţionează la 70 dB.

Capacitate mare, de 4 litri

Compartimentul pentru praf de mare capacitate

poate colecta până la 4 litri înainte ca sacul să

fie înlocuit.

Rază de acţiune mare, de 10 metri

Cu o rază de acţiune de 10 metri de la priză la

capul de aspirare, poţi să aspiri mai mult timp

fără a schimba priza.

Filtru anti-alergeni certificat

Sistemul nostru de filtrare pentru aer curat

captează 99,9 % din praful fin – inclusiv

polen, păr de animale şi acarieni – pentru

persoanele care suferă de alergii şi oricine îşi

doreşte un nivel ridicat de igienă. Certificat ca

fiind anti-alergeni de către ECARF.

Saci de praf care pot fi folosiţi mult timp

Sacii s-bag pot fi folosiţi cu până la 50 % mai

mult şi asigură o putere maximă de aspirare

până când se vor umple. Sacul este adecvat

pentru toate modelele, având un mecanism de

etanşare pentru golire uşoară.

Mini perie turbo

Mini peria turbo este ideală pentru

îndepărtarea părului de animale de pe

tapiţerie, scaune şi covoare. Este compactă,

puternică şi eficientă.
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Specificaţii

Performanţă

Putere de intrare (IEC): 650 W

Nivel de zgomot: 70 dB

Uşurinţă în utilizare

Rază de acţiune: 10 m

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Lungime cablu: 7 m

Indicator umplere sac de praf

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Model roţi: Cauciuc

Cuplaj tub: SmartLock

Control energie: Parte electronică pe aparat

Design

Culoare: Roşu cardinal

Filtrare

Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long

Performance

Capacitate praf: 4 l

Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni

Filtru pentru motor: Microfiltru

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Cap de aspirare mic

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

pentru parchet, Mini perie turbo

Duză principală: Cap de aspirare TriActive+

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 470 x 320

x 280 mm

Greutate produs: 5,3 kg
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