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Fuld ydelse
Lavere energiforbrug

Den nye Philips Performer Expert får de bedste bedømmelser for støvopsamling* på alle gulve takket være

AirflowMax-teknologien og det unikke TriActiveMax-mundstykke, som er designet til den maksimale

støvopsamling. Fantastisk rengøring, selv efterhånden som posen fyldes op!

Fremragende rengøringsresultater

Revolutionerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ydeevne

Energibesparende motor for effektive resultater

Nyt 3-i-1 TriActiveMax-mundstykke optimerer støvopsamling

Ultimativ komfort

5 L støvkapacitet for lang tids rengøring

SmartLock-sammenkobling for nem tilpasning til hver rengøringsopgave

11 m lang rækkevidde, der er praktisk ved rengøring

Variabel styrkeindstilling

Integreret anti-allergisystem

Allergivenlig kvalitet testet af ECARF

HEPA13 med HEPA AirSeal tilbageholder mere end 99 % støv

s-bag med ultralang brugstid opfanger endnu mere fint støv
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Vigtigste nyheder

AirflowMax-teknologi

AirflowMax-teknologi optimerer luftstrømmen,

så støvposen folder sig ensartet ud, og du får

en høj ydeevne, selv efterhånden som posen

fyldes op!

Højeffektiv motor

Den højeffektive motor er blevet optimeret, så

den bruger mindre energi og samtidig skaber

større luftgennemstrømning.

TriActiveMax-mundstykke

TriActiveMax-mundstykke med 3-i-1

rengøringsfunktion holder sig helt tæt på gulvet

for at maksimere støvopsamlingen. 1) Den

åbner forsigtigt tæppet med den specielt

designede underside for at fjerne støv i

dybden. 2) Den opsuger større emner med den

store åbning på forsiden 3) Den opsamler støv

og snavs langs møbler og vægge med de to

sidebørster.

Lang rækkevidde

En rækkevidde på 11 m giver dig mulighed for

at rengøre en større overflade uden at skulle

skifte stik.

SmartLock-sammenkobling

Den unikke Philips SmartLock-sammenkobling

gør det nemt at sætte mundstykket og

teleskoprøret sammen og skille dem ad af

hensyn til rengøring. SmartLock-

sammenkoblingen giver dig mulighed for

intuitivt at justere teleskoprøret til din foretrukne

længde.

5 L støvkapacitet

Det specielt designede 5 L støvkammer giver

dig mulighed for at sikre en optimal brug af

støvposen, så kan du gøre rent i længere tid.

Styrkekontrol

Den variable styrkeindstilling giver mulighed

for at vælge optimal sugestyrke for de

forskellige typer overflader, du støvsuger.

ECARF-certificeret

Denne støvsuger med HEPA 13-filtrering er

certificeret som allergivenlig af European

Centre for Allergy Research Foundation (det

europæiske center for allergiforskning -

ECARF). HEPA 13-filteret renser

udblæsningsluften for op til 99,95 % af

allergener fra katte- og hundehår, støvmider

eller pollen og giver derved et allergivenligt

miljø i hjemmet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Performance

Lydniveau: 78 dB

Indgangseffekt (IEC): 650 W

Luftstrøm (maks.): 30,2 l/s

Vakuum (maks.): 16,3 kPa

Design

Farve: Rød

Filtrering

Støvkapacitet: 5 L

Støvposens type: s-bag med ultralang brugstid

Støvfilter: HEPA 13

Motorfilter: Trelags mikrofilter

HEPA Air Seal

Brugervenlighed

Aktionsradius: 11 m

Ledningslængde: 8 m

Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Rørkobling: SmartLock

Hjultype: Gummi

Bærehåndtag: Top og front

Indikator for fuld støvbeholder

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: TriActiveMax-

mundstykke

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, 2-i-1

børste/lille mundstykke

Ekstra mundstykke: Mundstykke til hårde

gulve

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 5 kg

Produktets mål (L x B x H): 500 x 310 x

300 mm

* Inden for Philips' produktsortiment
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