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Täysi teho
Pienempi energiankulutus

Uusi Philips Performer Expert takaa parhaimman pölynpoiston kaikilla lattioilla AirflowMax-tekniikan ja

tehokkaaseen pölynpoistoon suunnitellun ainutlaatuisen TriActiveMax-suuttimen ansiosta. Erinomainen

puhdistustulos jopa pölypussin täyttyessä!

Uskomattoman puhdasta jälkeä

Energiatehokkuusluokka A

Edistyksellinen AirflowMax-tekniikka takaa erinomaisen suorituskyvyn

Huippuluokan tehoja energiaa säästävällä moottorilla

Uusi TriActiveMax 3-in-1 -suutin varmistaa erinomaisen siivoustuloksen

Uskomaton suorituskyky kovilla lattioilla

Suojaa parkettilattioitasi naarmuilta

Parkettisuutin poistaa tarttunutta likaa 3 kertaa tehokkaammin

Todellista mukavuutta

Vähemmän tyhjennystaukoja 5 litran pölysäiliön ansiosta

Allergisille sopiva järjestelmä integroituna

Allergiaystävällinen, ECARF-testattu

HEPA 13 ja HEPA AirSeal keräävät pölystä yli 99 %

s-bag Ultra Long Performance vangitsee hienotkin pölyhiukkaset
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Kohokohdat

Energiatehokkuusluokka A

Energiatehokkuusluokka A:han kuuluva

pölynimuri on suunniteltu siivoukseen täydellä

teholla.

AirflowMax-tekniikka

AirflowMax-tekniikka maksimoi ilmanvaihdon

ja pölypussin laskokset avautuvat tasaisesti,

jolloin suorituskyky säilyy hyvänä pussin

täyttyessäkin.

Tehokas moottori

Tehokas moottori luo entistä enemmän

ilmankiertoa käyttämällä entistä vähemmän

energiaa.

TriActiveMax-suutin

Tiivis TriActiveMax-suutin tekee 3

siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Sen

erikoismuotoiltu pohjalevy avaa varovasti

lattiamattoa, jotta syvälle painunut pölykin

saadaan imettyä. 2) Se imee etuosan

suuremman imuaukon kautta isommat roskat.

3) Sen kaksi sivuharjaa lakaisevat pölyn ja

roskat huonekalujen ja seinien vierustoilta.

Tehokas parkettisuutin

Super Parquet -suuttimen avulla saat kovat

lattiapinnat erittäin puhtaiksi yhdellä vedolla

vahingoittamatta niitä. Imukykyisten

mikrokuitutyynyjen ja imutehon ansiosta lattiat

puhdistuvat ilman puhdistusaineita tai harjoja.

5 litran pölykapasiteetti

Erikoismuotoiltua 5 litran pölysäiliötä ei

tarvitse vaihtaa usein.

ECARF-sertifioitu

Tämä HEPA 13 -suodatuksella varustettu

pölynimuri on allergiaystävällinen ja sille on

myönnetty ECARF-sertifikaatti (European

Centre for Allergy Research Foundation). HEPA

13 -suodatin suodattaa poistoilmasta 99,95 %

allergeeneista, kuten kissan ja koiran karvoista,

pölypunkeista ja siitepölystä.

HEPA 13 -allergiasuodatus

HEPA 13 -suodatin ja AirSeal vangitsevat

hienoimmatkin pölyhiukkaset, joten huoneilma

pysyy pölyttömänä, puhtaana ja vapaana

allergeeneista. Poistoilma on jopa

puhtaampaa kuin huoneilma.

s-bag Ultra Long Performance

Viiden litran XXL-kokoisen s-bag Ultra Long

Performance -pussin ansiosta siivoat

tehokkaasti pidempään. Huippulaadukkaasta

monikerroksisesta ja tukkeutumattomasta

materiaalista valmistettu s-bag Ultra Long

Performance takaa erinomaisen imutehon ja

suodatuksen. Se kestää jopa 80 % pidempään

kuin tavallinen pölypussi.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



Pölynimuri FC8724/09

Tekniset tiedot

Suorituskyky

Energiatehokkuusluokitus: A

Vuosittainen energiankulutus: 27,8 kWh

Puhdistusteho matoilla: C

Puhdistusteho kovilla lattiapinnoilla: A

Pölypäästöluokka: A

Äänentaso: 78 dB

Tuloteho (IEC): 650 W

Ilmankierto (enintään): 30,2 l/s

Alipaine (enintään): 16,3 kPa

Muotoilu

Väri: Titaani

Suodatus

Pölykapasiteetti: 5 V

Pölypussin tyyppi: s-bag Ultra Long

Performance

Poistosuodatin: HEPA13

Moottorin suodatin: Kolmikerroksinen

mikrosuodatin

HEPA Air Seal

Käytettävyys

Toimintasäde: 11 m

Johdon pituus: 8 m

Virranhallinta: Sähköinen laitteessa

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Putkiliitin: SmartLock

Renkaan tyyppi: Kuminen

Kantokahva: Päällä ja edessä

Pölysäiliö täynnä -ilmaisin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Vakiosuutin: TriActiveMax-suutin

Lisäsuutin: Tehokas parkettisuutin, Kovien

lattiapintojen suutin

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, 2-

in-1 – harjasuutin/pieni suutin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 5 kg

Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 310 x 300 mm
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