
Odkurzacz workowy

Performer Expert

 

5 l

Parkietówka

 
FC8728/09

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

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

Nasadka DiamondFlex obraca się o 180°, umożliwiając manewrowanie wokół przedmiotów

Pilot z technologią podczerwieni umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem, bez konieczności schylania się

Domowy zestaw do czyszczenia — pełny pakiet akcesoriów

Zintegrowany system antyalergiczny

Filtr antyalergiczny z uszczelnieniem AirSeal zatrzymuje ponad 99% kurzu

Jakość przyjazna alergikom — testowana przez ECARF

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

Pojemność pojemnika na kurz — 5 l

Specjalnie zaprojektowana komora na kurz o

pojemności 5 l umożliwia optymalne

wykorzystanie worka, dzięki czemu można

sprzątać dłużej.

Nasadka DiamondFlex

Nasadka DiamondFlex to idealne narzędzie do

manewrowania wokół przedmiotów i

odkurzania trudno dostępnych rogów. Nasadka

jest wyposażona w mechanizm obrotu o 180° i

funkcję pamięci, dzięki której automatycznie

powraca do pozycji początkowej.

Pilot z ergonomicznym uchwytem

Dzięki nowej funkcji pilota zdalnego

sterowania można włączyć i wyłączyć

odkurzacz oraz dostosować moc ssania bez

konieczności schylania się do pojemnika i

przerywania sprzątania. Przyciski sterujące są

wygodnie umieszczone na ergonomicznym

uchwycie, a sygnał jest przesyłany do

pojemnika za pośrednictwem bezprzewodowej

technologii podczerwieni. Dzięki temu

odkurzanie jest wygodniejsze i prostsze.

Domowy zestaw do czyszczenia

Odkurzacz jest wyposażony w kompletny

zestaw akcesoriów dostosowany do Twoich

potrzeb: (1) Nasadka uniwersalna (2) Nasadka

do zasłon (3) Nasadka do poduszek (4)

Wyjątkowo długa szczelinówka (5) Nasadka do

kaloryferów (6) Przedłużka (7) Mała

nasadka/szczotka 2 w 1 (8) Szczelinówka

Filtr antyalergiczny

Filtr antyalergiczny i uszczelnienie AirSeal

wyłapuje nawet najdrobniejsze cząsteczki

kurzu znajdujące się w wydmuchiwanym

powietrzu, co zapewnia ochronę przed kurzem i

czyste powietrze, które jest wolne od

alergenów. Wydmuchiwane powietrze jest

nawet czystsze niż powietrze w pokoju.

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 l/s

Podciśnienie (maks.): 16,3 kPa

Wykończenie

Kolor: Chromowany czerwony

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: Pilot zdalnego sterowania

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

Dodatkowa nasadka: Nasadka DiamondFlex,

Nasadka do twardych podłóg

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Szczotka

i mała nasadka 2 w 1

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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