
 

Ηλεκτρική σκούπα με

σακούλα

Performer Expert

  Σήμα ενεργειακής απόδοσης AAA**

Φίλτρο HEPA 13

5 L

 

FC8721/09

Ολοκληρωμένη απόδοση
Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος

Η νέα Performer Expert της Philips προσφέρει εξαιρετικό επίπεδο απορρόφησης της σκόνης*

σε όλα τα δάπεδα, χάρη στην τεχνολογία AirflowMax και το μοναδικό πέλμα TriActiveMax,

σχεδιασμένο για εξαιρετική απορρόφηση της σκόνης. Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού,

ακόμα κι αν έχει γεμίσει η σακούλα!

Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού

Υψηλή απόδοση με ενεργειακή κλάση 3AAA

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax, για μέγιστη απόδοση

Ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ, για κορυφαία αποτελέσματα

Το νέο πέλμα TriActiveMax 3 σε 1 μεγιστοποιεί την απορρόφηση της σκόνης

Απόδοση κατηγορίας Α σε σκληρά δάπεδα

Απόλυτη άνεση

Χωρητικότητα σκόνης 5L, για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

Σύνδεση SmartLock, για να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε εργασία καθαρισμού

Μεγάλη εμβέλεια 11 μέτρων, για εύκολο καθάρισμα

Μεταβλητή ρύθμιση ισχύος

Ενσωματωμένο αντιαλλεργικό σύστημα

Αντιαλλεργική σκούπα, με πιστοποίηση από το ECARF

Το σύστημα HEPA13 με φίλτρο HEPA AirSeal συγκρατεί περισσότερο από 99% της σκόνης

Η s-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας παγιδεύει ακόμα περισσότερη λεπτή σκόνη
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Χαρακτηριστικά

Ενεργειακή κλάση 3ΑΑΑ

Ειδική σχεδίαση για την επίτευξη της πλήρους

απόδοσης με ενεργειακή κλάση A, Α για απόδοση

καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα και Α για

επανεκπομπή σκόνης.

Τεχνολογία AirflowMax

Η τεχνολογία AirflowMax μεγιστοποιεί τη ροή αέρα,

επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της

σακούλας συλλογής σκόνης, ώστε να απολαμβάνετε

υψηλή απόδοση, ακόμα κι αν έχει γεμίσει η σακούλα!

Μοτέρ υψηλής απόδοσης

Το υψηλής απόδοσης μοτέρ έχει βελτιωθεί ώστε να

παράγει περισσότερη ροή αέρα χρησιμοποιώντας

λιγότερη ενέργεια.

Πέλμα TriActiveMax

Το πέλμα TriActiveMax με τη δράση καθαρισμού 3 σε

1 εφαρμόζει άψογα στο πάτωμα, μεγιστοποιώντας τη

συλλογή σκόνης. 1) Ανοίγει απαλά το χαλί με την

ειδικά σχεδιασμένη πλάκα, ώστε να αφαιρέσει τη

σκόνη από τα πιο βαθιά σημεία. 2) Απορροφά τα

μεγάλα κομμάτια με το μεγάλο άνοιγμα μπροστά. 3)

Καθαρίζει τη σκόνη και τη βρωμιά από έπιπλα και

τοίχους, με τις δύο πλευρικές βούρτσες.

Μεγάλη εμβέλεια

Η εμβέλεια 11 μέτρων σάς δίνει τη δυνατότητα να

καθαρίζετε μεγαλύτερη επιφάνεια χωρίς να αλλάζετε

πρίζες.

Σύνδεση SmartLock

Με τη μοναδική σύνδεση SmartLock της Philips σε

πέλματα και τον τηλεσκοπικό σωλήνα, η σύνδεση και

η αποσύνδεση αυτών των εξαρτημάτων κατά τη

διάρκεια του καθαρισμού γίνεται εύκολα. Η σύνδεση

SmartLock σας δίνει με έξυπνο τρόπο τη δυνατότητα

να προσαρμόσετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο ύψος

που προτιμάτε.

Χωρητικότητα σκόνης 5 λίτρων

Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 5L

σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα

συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να

καθαρίζετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Έλεγχος ισχύος

Η μεταβλητή ρύθμιση ισχύος σας δίνει τη

δυνατότητα να επιλέξετε το καλύτερο επίπεδο

αναρρόφησης για τα διαφορετικά είδη επιφανειών

που σκουπίζετε.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Διαβάθμιση ενεργειακής απόδοσης: A

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 27,8 kW·h

Κλάση καθαρισμού χαλιών: C

Κλάση καθαρισμού σκληρών δαπέδων: A

Κλάση επανεκπομπής σκόνης: A

Στάθμη ηχητικής ισχύος: 78 dB

Iσχύς εισόδου (IEC): 650 W

Ροή αέρα (μέγ.):

30,2 l/s

Απορρόφηση (μέγ.): 16,3 kPa

Σχεδίαση

Χρώμα: Έντονο κόκκινο

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 5 Α

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: s-bag εξαιρετικά

μεγάλης διάρκειας

Φίλτρο εξόδου αέρα: HEPA 13

Φίλτρο μοτέρ: Μικροφίλτρο τριών στρωμάτων

HEPA Air Seal

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 11 μ.

Μήκος καλωδίου: 8 μ.

Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Σύνδεση σωλήνα: SmartLock

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά

Ένδειξη πληρότητας δοχείου συλλογής σκόνης

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActiveMax

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Eξάρτημα για

κοιλότητες, 2-σε-1 βούρτσα/μικρό πέλμα

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για σκληρά δάπεδα

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 5 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 500 x 310 x

300 χιλιοστά

* Στη σειρά προϊόντων της Philips

* Η διαβάθμιση ενεργειακής απόδοσης είναι σύμφωνα με τον κατ'

εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 665/2013 της Επιτροπής που

κυμαίνεται από "Α+++" έως "D"
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