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Maximális teljesítmény
Alacsonyabb energiafogyasztás

Az új Philips Performer Expert a legmagasabb porfelszívási arányt* biztosítja minden padlón az AirflowMax

technológiának és az egyedülálló TriActiveMax szívófejnek köszönhetően, amelyet a leghatékonyabb

porfelszíváshoz terveztek. A porzsák telítődésekor is kiváló tisztítási hatékonyságot biztosít!

Kiemelkedő tisztítási hatékonyság

Forradalmi AirflowMax technológia az extrém teljesítmény érdekében

Nagy hatékonyságú motor a nagy teljesítmény érdekében

Az új 3 az 1-ben TriActive+ szívófej: maximális porfelszívás

Tökéletes kényelem

11 méteres hatókör a kényelmes takarításért

5 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

SmartLock csatlakozóegység - egyszerű átváltás a porszívózási funkciók között

Változtatható teljesítménybeállítások

Beépített antiallergén rendszerrel

Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

A HEPA13 és a HEPA AirSeal a por több mint 99%-át magában tartja

Rendkívül tartós kialakítású s-bag: a legfinomabb porszemcséket is összegyűjti
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Fénypontok

AirflowMax technológia

Az AirflowMax technológia maximális

légáramot biztosít, ezáltal a porzsák

egyenletesen nyílik ki, így nagy teljesítmény

érhető el, még a porzsák telítődésekor is.

Nagy hatékonyságú motor

A nagy hatékonyságú motort úgy

optimalizálták, hogy kevesebb energiát

használjon nagyobb légáram előállításához.

TriActiveMax szívófej

A 3 az 1-ben tisztítási funkciókat kínáló

TriActive+ szívófej tökéletesen illeszkedik a

padlóhoz a maximális porfelszívás érdekében.

1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg

szálai közé hatolva a szálak tövéből is

eltávolítja a port. 2) Az elején lévő nyíláson át

a nagyobb szennyeződéseket is felszippantja.

3) A két oldalsó kefe felsepri a közvetlenül a

bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

Hosszú nyél

A 11 méteres hatókör lehetővé teszi a nagyobb

felületek tisztítását is anélkül, hogy konnektort

kellene váltani.

5 literes portartály-kapacitás

A speciális kialakítású 5 literes portartály

lehetővé teszi porzsákjának optimális

használatát, így a takarítást nem kell

félbeszakítania.

SmartLock csatlakozóegység

A szívófejek és teleszkópos csövek egyedi

Philips SmartLock csatlakozásai az alkatrészek

egyszerű összekötését és szétbontását teszik

lehetővé a tisztítás során. A SmartLock

csatlakozókkal a teleszkópos csövek hossza

intuitív módon a kívánt magasságba állítható.

Teljesítményszabályozás

A változtatható teljesítménybeállítások

lehetővé teszik a különböző porszívózott

felületek típusához megfelelő optimális

szívóerő kiválasztását.

ECARF tanúsítvány

Ezt a HEPA 13 szűréssel működő porszívót az

Európai Központi Allergiakutató Alapítvány

(ECARF) Allergiabarátnak minősítette. A HEPA

13 szűrő a kifújt levegőt a kutya- és

macskaszőrről, poratkáktól és pollenekből

származó allergének akár 99,95%-ától is

megtisztítja, így járulva hozzá az allergiabarát

otthoni környezethez.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Zajszint: 78 dB

Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W

Légáram (max.): 30,2 l/mp

Szívóerő (max.): 16,3 kPa

Kialakítás

Szín: Csillagkék

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 5 L

Porzsák típusa: s-bag, rendkívül tartós

kialakítás

Kimeneti levegőszűrő: HEPA 13

Motorvédő szűrő: Tripla rétegű mikroszűrő

HEPA Air Seal szigetelés

Felhasználhatóság

Hatósugár: 11 m

Vezetékhossz: 8 m

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Csőcsatlakozás: SmartLock

Keréktípus: Gumi

Hordfogantyú: Felső és elülső

Portartály-telítettség jelző

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActiveMax szívófej

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, 2 az

1-ben kefe/kis szívófej

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 5 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 500 x 310

x 300 mm

* A Philips termékek között
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