
 

Toz torbalı elektrikli
süpürge

Performer Expert

 

5 L

Uzaktan kumanda

 

FC8727/09 Yüksek performans
Daha az enerji tüketimi

Yeni Philips Performer Expert, kusursuz toz toplama için tasarlanmış eşsiz

TriActiveMax başlığı ve AirflowMax teknolojisi sayesinde tüm yüzeylerde en yüksek

toz toplama oranlarını* sunar. Torbanız dolsa bile sonuç aynı: mükemmel temizlik!

Mükemmel temizlik sonuçları

Üstün performans için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

Yüksek güçlü sonuçlar için enerji tasarruflu motor

Yeni 3'ü 1 arada TriActiveMax başlık toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarır

Üstün kullanım kolaylığı

Daha uzun süre temizlik için 5 L toz kapasitesi

Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için SmartLock bağlantı

Kolay temizlik için 11 metre erişim uzunluğu

IR kablosuz teknolojiyle eğilmeden uzaktan kumanda

Entegre anti alerjik sistem

HEPA AirSeal özelliğine sahip HEPA13, tozun %99'undan fazlasını tutar

ECARF tarafından test edilen alerji dostu kalite

Ekstra Uzun Performanslı s-bag torba, en küçük toz parçalarını bile yakalar
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Özellikler

AirflowMax teknolojisi

AirflowMax teknolojisi hava akışını en üst

düzeye çıkarır ve torbanın tozla dolarken belli

bir düzenle açılmasını sağlar. Böylece torba

dolu olsa bile yüksek emiş gücü sunar!

Yüksek verimliliğe sahip motor

Yüksek verimliliğe sahip motor daha az enerji

kullanarak daha fazla hava akışı

sağlayabilmek üzere optimize edilmiştir.

TriActiveMax başlık

3'ü 1 arada temizlik işlemli TriActiveMax başlık

toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarmak

için yere mükemmel bir şekilde yapışır. 1) Daha

derindeki tozları toplamak için özel olarak

tasarlamış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2)

Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır 3) İki

yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın

olan tozu ve kiri toplar.

5 L toz kapasitesi

Özel olarak tasarlanmış 5 L toz bölmesi, toz

torbanızın kapasitesini en iyi şekilde

kullanmanıza olanak vererek daha uzun süre

temizlik yapabilmenizi sağlar.

SmartLock bağlantı

Başlıklar ve teleskopik boru üzerindeki

benzersiz Philips SmartLock bağlantı, temizlik

sırasında bu parçaların kolaylıkla takılıp

çıkarılmasını sağlar. SmartLock bağlantı

sayesinde, teleskopik boru yüksekliğini

sezgisel olarak istediğiniz gibi

ayarlayabilirsiniz.

Geniş erişim alanı

11 metrelik erişim uzunluğu cihazın takılı

olduğu prizi değiştirmeden daha geniş bir

yüzeyi temizlemenizi sağlar.

Ergonomik tutma yeri ile uzaktan kumanda

Yeni uzaktan kumanda işleviyle elektrikli

süpürgeyi açıp kapatabilir veya yanına gidip

temizliğinizi bölmek zorunda kalmadan emiş

gücü ayarlarını değiştirebilirsiniz. Kontrol

düğmeleri, ergonomik tutma yeri üzerinde

kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde

yerleştirilmiştir ve sinyaller kızılötesi kablosuz

teknolojiyle gönderilir. Bu yeniliklerin hepsi

daha rahat ve kolay temizlik için sizlerle!

HEPA13 Anti alerjik filtreleme

HEPA13 filtre ve AirSeal; tozsuz ve temiz,

alerjik maddelerin olmadığı bir hava sağlamak

için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları

bile yakalar. Çıkan hava odanızın havasından

bile daha temizdir.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Performans

Ses gücü seviyesi: 78 dB

Giriş gücü (IEC): 650 W

Hava akımı (maks.): 30,2 l/s l/s

Vakum (maks.): 16,3 kPa

Tasarım

Renk: Krom mavisi

Filtreleme

Toz kapasitesi: 5 L

Toz torbası türü: s-bag Ultra Uzun Performanslı

Boşaltma filtresi: HEPA 13

Motor filtresi: Üç katmanlı mikro filtre

HEPA AirSeal

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 11 m

Kordon uzunluğu: 8 m

Güç kontrolü: Uzaktan kumanda

Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru

Boru bağlantısı: SmartLock

Tekerlek tipi: Lastik

Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Toz torbası dolu göstergesi

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: TriActiveMax başlık

Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,

2'si 1 arada fırça/küçük başlık

Ek başlık: Sert zemin başlığı

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 5 kg

Ürünün boyutları (UxGxY): 500 x 310 x

300 mm

* Philips ürün serisine dahildir.
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