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Najwyższa efektywność
Mniejsze zużycie energii

Odkurzacz Philips Performer Expert gwarantuje najskuteczniejsze zbieranie kurzu* na wszystkich rodzajach

podłóg dzięki technologii AirflowMax i wyjątkowej nasadce TriActiveMax opracowanej właśnie pod tym kątem.

Urządzenie zapewnia doskonałe efekty odkurzania nawet w miarę zapełniania się worka!

Doskonałe efekty odkurzania

Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia doskonałą efektywność

Wydajny energetycznie silnik o dużej mocy

Nowa nasadka TriActiveMax 3 w 1 maksymalizuje skuteczność zbierania kurzu

Nadzwyczajna wygoda

Zasięg 11 m umożliwia wygodne sprzątanie

Dłuższe sprzątanie bez opróżniania dzięki pojemnikowi na kurz o pojemności 5 l

Łączenie SmartLock pozwala łatwo dostosować odkurzacz do danego zadania

Regulowane ustawienie mocy

Zintegrowany system antyalergiczny

Jakość przyjazna alergikom — testowana przez ECARF

Filtr antyalergiczny z uszczelnieniem AirSeal zatrzymuje ponad 99% kurzu

Worek s-bag Ultra Long Performance zatrzymuje więcej małych cząsteczek kurzu
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Zalety

Technologia AirflowMax

Technologia AirflowMax maksymalizuje

przepływ powietrza, co sprawia, że worek

równomiernie się rozwija. Dzięki temu w miarę

zapełniania się worka wydajność utrzymuje się

na wysokim poziomie.

Silnik o wysokiej wydajności

Silnik o wysokiej wydajności zoptymalizowano

tak, aby zużywał mniej energii, a jednocześnie

zapewniał większą moc ssania.

Nasadka TriActiveMax

Nasadka TriActiveMax 3 w 1 zapewnia idealne

przyleganie do podłogi, aby zmaksymalizować

skuteczność zbierania kurzu. 1) Za pomocą

specjalnie zaprojektowanej nasadki delikatnie

unosi włosie dywanu w celu dokładnego

usunięcia kurzu. 2) Odkurza większe cząsteczki

przez duży otwór z przodu. 3) Zamiata kurz i

brud wzdłuż mebli i ścian za pomocą dwóch

szczotek bocznych

Daleki zasięg

Zasięg 11 m umożliwia czyszczenie większych

powierzchni bez konieczności przełączania

wtyczki.

Pojemność pojemnika na kurz — 5 l

Specjalnie zaprojektowana komora na kurz o

pojemności 5 l umożliwia optymalne

wykorzystanie worka, dzięki czemu można

sprzątać dłużej.

Łączenie SmartLock

Unikalne połączenie Philips SmartLock na

nasadkach i rurze teleskopowej umożliwia

łatwe łączenie i rozłączanie tych części

podczas czyszczenia. Połączenie SmartLock

pozwala na intuicyjne regulowanie długości

rury teleskopowej do preferowanej wysokości.

Regulacja mocy

Regulowane ustawienie mocy pozwala wybrać

optymalny poziom ssania dla różnych typów

odkurzanych powierzchni.

Znak jakości ECARF

Odkurzacz z filtrem antyalergicznym otrzymał

znak jakości Europejskiego Centrum Badań

nad Alergiami (ECARF) jako przyjazny chorym

na alergię. Filtr antyalergiczny oczyszcza

powietrze wylotowe z 99,95% alergenów z

sierści psów i kotów, a także z roztoczy i

pyłków, tworząc w domu atmosferę przyjazną

alergikom.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Wydajność

Poziom głośności: 78 dB

Moc wejściowa (IEC): 650 W

Nadmuch (maks.): 30,2 l/s

Podciśnienie (maks.): 16,3 kPa

Wykończenie

Kolor: Niebieski

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 5 L

Typ worka na kurz: s-bag Ultra Long

Performance

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: Trzywarstwowy mikrofiltr

Uszczelnienie antyalergiczne Air

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 11 m

Długość przewodu: 8 m

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Łączenie rury: SmartLock

Typ kółek: Gumowe

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka TriActiveMax

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Szczotka

i mała nasadka 2 w 1

Dodatkowa nasadka: Nasadka do twardych

podłóg

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga produktu: 5 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

500 x 310 x 300 mm

* W ofercie firmy Philips
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