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Performer Expert

 

5 l

Afstandsbediening

 

FC8727/09 Optimale prestaties
Lager energieverbruik

De nieuwe Philips Performer Expert staat garant voor de hoogste stofopname* op

alle soorten vloeren dankzij de AirflowMax-technologie en het unieke

TriActiveMax-mondstuk. Geweldig schoonmaakresultaat, ook als de zak vol raakt!

Uitstekend schoonmaakresultaat

Revolutionaire AirflowMax-technologie voor uitstekende prestaties

Energiezuinige motor voor krachtige resultaten

Nieuw 3-in-1 TriActiveMax-mondstuk maximaliseert de stofopname

Ultiem gemak

5 l stofcapaciteit voor langer schoonmaken

SmartLock-koppeling eenvoudig in te stellen voor elke reinigingsklus

Een bereik van 11 m voor ultiem gebruiksgemak

Een afstandsbediening zodat u niet hoeft te bukken, met draadloze IR-technologie

Geïntegreerd antiallergisch systeem

HEPA13 met HEPA AirSeal houdt meer dan 99% van de stof vast

Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

s-bag Ultra Long Performance vangt zelfs het fijnere stof op
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Kenmerken

AirflowMax-technologie

De AirflowMax-technologie maximaliseert de

luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig

ontvouwt voor de beste prestaties, zelfs als de

zak voller wordt!

Zeer efficiënte motor

De uiterst efficiënte motor is geoptimaliseerd

voor een betere luchtstroom bij een lager

energieverbruik.

TriActiveMax-mondstuk

Het TriActiveMax-mondstuk voert drie

schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit en

hecht perfect aan de vloer, voor een maximale

stofopname. 1) Het opent het tapijt voorzichtig

met de speciaal ontworpen zoolplaat om het

stof diep in het tapijt te verwijderen 2) Het

zuigt grote stukken op met de grotere opening

aan de voorzijde 3) Het veegt het stof en het

vuil dicht langs het meubilair en de muren op

met de twee zijborstels.

Stofcapaciteit van 5 l

De speciaal ontworpen stofbak van 5 l maakt

het u mogelijk optimaal gebruik te maken van

uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

SmartLock-koppeling

De unieke Philips SmartLock koppelt u

eenvoudig aan zuigmonden en de

telescoopbuis en tijdens het schoonmaken

koppelt u deze delen ook eenvoudig los. Met

de SmartLock-koppeling stelt u de

telescoopbuis intuïtief in op de gewenste

hoogte.

Groot bereik

Dankzij het bereik van 11 m kunt u een groter

oppervlak schoonmaken zonder dat u van

stopcontact hoeft te wisselen.

Afstandsbediening met ErgoGrip

Met de nieuwe afstandsbediening kunt u de

stofzuiger in- of uitschakelen of de zuigkracht

aanpassen zonder naar het apparaat te lopen

of het schoonmaken te onderbreken. De

bedieningsknoppen zijn op het Ergo-grip

handvat geplaatst en de signalen worden via

een draadloze infraroodtechnologie naar het

apparaat verzonden. Zo wordt schoonmaken

nog eenvoudiger!

HEPA13 anti-allergiefiltersysteem

Het HEPA13-filter en AirSeal vangen zelfs het

fijnste stof op voordat de lucht wordt

uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en

schone lucht zonder allergenen. De

uitblaaslucht is zelfs schoner dan de lucht in

de kamer.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Performance

Geluidsniveau: 78 dB

Ingangsvermogen (IEC): 650 W

Luchtsnelheid (max.): 30,2 l/s l/s

Onderdruk (max.): 16,3 kPa

Ontwerp

Kleur: Chroomblauw

Filtering

Stofinhoud: 5 L

Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance

Uitblaasfilter: HEPA 13

Motorfilter: Microfilter met drie lagen

HEPA-luchtfilter

Bruikbaarheid

Actieradius: 11 m

Snoerlengte: 8,0 m

Energiebeheer: Afstandsbediening

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Buiskoppeling: SmartLock

Type wielen: Rubberen

Handgreep: Bovenkant en voorkant

'Stofemmer vol'-indicator

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActiveMax-mondstuk

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-

in-1 borstel/klein mondstuk

Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 5 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 310

x 300 millimeter

* binnen de Philips-collectie.
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