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Itin veiksmingas
Mažesnės energijos sąnaudos

Naujasis „Philips Performer Expert“ nepriekaištingai surenka dulkes nuo visų grindų*, nes jame įdiegta

„AirflowMax“ technologija ir naudojamas ypatingas „TriActiveMax“ antgalis, puikiai surenkantis visas dulkes.

Puikūs valymo rezultatai net prisipildžius maišeliui!

Išskirtiniai valymo rezultatai

Didelis našumas ir 3 AAA energijos vartojimo efektyvumo vertinimai

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

Galingas energiją taupantis variklis

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis puikiai surenka visas dulkes

Maksimalus patogumas

11 m ilgio laidas patogiam valymui

5 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

„SmartLock“ sujungimas – lengvam kiekvieno valymo pritaikymui

Įvairūs galingumo nustatymai

Integruota antialerginė sistema

Antialergiška – ECARF patvirtinta kokybė

HEPA13 su HEPA „AirSeal“ sulaiko daugiau nei 99 % dulkių

Į l. ilgo naud. klasik. S tipo maiš. patenka net ir smulk. dulkės
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Ypatybės

3 AAA energijos vartojimo efektyvumo

vertinimas

Sukonstruota taip, kad būtų pasiektas visas

našumas ir gautas A energijos vartojimo

efektyvumo vertinimas; A įvertinimas – valant

kietas grindis ir A – vertinant dulkių

pralaidumą.

„AirflowMax“ technologija

„AirflowMax“ technologija maksimaliai

padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis

prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė

siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

Didelio efektyvumo variklis

Didelio efektyvumo variklis naudoja mažiau

energijos, kad sukurtų didesnį oro srautą.

„TriActiveMax“ antgalis

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie

grindų ir surenka visas dulkes. 1) Švelniai

praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir

išvalo visas dulkes. 2) Traukia didelius

trupinius per didelę priekyje esančią angą. 3)

Išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir

purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Tolimas pasiekimas

Dėl ilgo laido galima siurbti 11 m spinduliu ir

išsiurbti didesnį plotą neperjungiant į kitą

maitinimo lizdą.

5 l dulkių maišelis

Specialiai sukurta 5 l dulkių kamera leidžia

optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite

valyti ilgiau.

„SmartLock“ sujungimas

Dėl unikalaus „Philips SmartLock“ antgalių

sujungimo ir teleskopinio vamzdžio lengva

prijungti ir atjungti siurblio dalis. „SmartLock“

sujungimas suteikia jums galimybę intuityviai

reguliuoti teleskopinio vamzdžio ilgį pagal

savo ūgį.

Energijos tiekimo valdymas

Pasirinkę norimą galingumo nustatymą, galite

nustatyti optimalią siurbimo galią,

atsižvelgiant į tai, kokį paviršių siurbiate.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

„Performance“

Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas: A

Metinis energijos suvartojimas: 27,8 kW·h

Kilimų valymo klasė: C

Kietų grindų valymo klasė: A

Dulkių pralaidumo klasė: A

Garso lygis: 78 dB

Įeinanti energija (IEC): 650 W

Oro srovė (maks.): 30,2 l/s

Siurbimas (maks.): 16,3 kPa

Konstrukcija

Spalva: Mėlyna „Star blue“

Filtravimas

Dulkių tūris: 5 l

Dulkių maišelio tipas: L. ilgo naud. klasik. S

tipo maiš.

Išmetimo filtras: HEPA 13

Variklio filtras: Trisluoksnis mikrofiltras

„HEPA Air Seal“

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 11 m

Maitinimo laido ilgis: 8 m

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Vamzdžio sujungimas: SmartLock

Su ratukais: Guma

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

Dulkių maišelio pilnumo indikatorius

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActiveMax“ antgalis

Pridėti priedai: Siauras įrankis, „Du viename“

šepetys / mažas antgalis

Papildomas antgalis: Antgalis kietoms

grindims

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 5 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 500 x 310 x

300 mm

* Tik „Philips“ asortimentas

* ** Energijos vart. efekt. etiketėje pagal Komisijos

deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 665/2013 nurodoma

skalė A+++–D
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