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Performanţă completă
Consum de energie redus

Noul Philips Performer Expert asigură cele mai ridicate rate de aspirare a prafului* de pe toate tipurile de podele

datorită tehnologiei Airflow Max şi capului de aspirare unic TriActiveMax, conceput special pentru depunerile

mari de praf. Rezultate de curăţare grozave, chiar şi după ce se umple sacul!

Rezultate de curăţare remarcabile

Tehnologie AirflowMax revoluţionară pentru performanţă extremă

Motor eficient energetic pentru rezultate puternice

Noul cap de aspirare TriActiveMax 3 în 1 maximizează colectarea prafului

Extraordinară comoditate

Capacitate sac de praf 5 l pentru o curăţare mai îndelungată

Capul de aspirare DiamondFlex se roteşte la 180° pentru a curăţa în jurul obiectelor

Telecomandă cu tehnologie wireless IR, astfel încât nu mai trebuie să te apleci

Kit de curăţare pentru domiciliu - un set complet de accesorii

Sistem antialergic integrat

HEPA13 cu HEPA AirSeal reţine peste 99% din praf

Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF

s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf
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Repere

Tehnologie AirflowMax

Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de

aer, permiţând desfacerea uniformă a sacului

de praf, pentru a putea beneficia de cea mai

mare putere de aspirare, chiar şi pe măsură ce

sacul se umple!

Motor cu eficienţă ridicată

Motorul eficient energetic a fost perfecţionat,

pentru a folosi mai puţină energie astfel încât

să genereze un debit de aer mai mare.

Cap de aspirare TriActiveMax

Capul de aspirare TriActiveMax cu acţiuni de

curăţare 3 în 1 acoperă perfect podeaua pentru

a maximiza colectarea prafului. 1) Deschide

uşor covorul cu talpa specială, pentru a

îndepărta praful până în profunzime. 2) Aspiră

elemente mari cu orificiul mare din partea

frontală. 3) Şterge praful şi murdăria de pe

mobilă şi de pe pereţi cu cele două perii

laterale.

Capacitate sac de praf 5 l

Compartimentul de praf de 5 l special conceput

îţi permite să utilizezi optim sacul de praf

pentru o curăţare mai îndelungată.

Cap de aspirare DiamondFlex

Capul de aspirare DiamondFlex este accesoriul

ideal pentru curăţare în jurul obiectelor şi în

colţurile greu accesibile. Capul

are un mecanism de rotire la 180° şi o funcţie

de memorare care îl readuce automat în poziţia

iniţială.

Telecomandă cu mâner ergonomic

Cu noua telecomandă, poţi opri aspiratorul şi

poţi modifica setările de aspirare fără a merge

lângă aparat şi a întrerupe curăţarea.

Butoanele de comandă sunt amplasate comod

pe mânerul ergonomic, iar semnalele se trimit

către aspirator prin tehnologie wireless cu

infraroşu. Pentru o curăţare mai comodă şi mai

uşoară!

Kit de curăţare pentru domiciliu

Aspiratorul este echipat cu un set complet de

accesorii, adaptate fiecărei nevoi: (1) Accesoriu

universal (2) Accesoriu pentru perdele (3) Cap

de aspirare pentru perne (4) Accesoriu extra

lung pentru spaţii înguste (5) Cap de aspirare

pentru calorifere (6) Accesoriu pentru locuri

greu accesibile (7) Cap de aspirare mic/perie 2

în 1 (8) Accesoriu pentru spaţii înguste

Filtru antialergic HEPA13

Filtrul HEPA13 şi AirSeal captează chiar şi cel

mai fin praf înainte ca aerul să fie evacuat

înapoi, pentru un mediu curat şi lipsit de praf şi

aer lipsit de alergeni. Aerul evacuat este chiar

mai curat decât aerul din cameră.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Performanţă

Nivel de zgomot: 78 dB

Putere de intrare (IEC): 650 W

Flux de aer (max): 30,2 l/s l/s

Vid (max): 16,3 kPa

Design

Culoare: Roşu crom

Filtrare

Capacitate praf: 5 l

Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long

Performance

Filtru de evacuare: HEPA 13

Filtru pentru motor: Microfiltru cu trei straturi

Etanşare HEPA

Uşurinţă în utilizare

Rază de acţiune: 11 m

Lungime cablu: 8 m

Control energie: Telecomandă

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Cuplaj tub: SmartLock

Model roţi: Cauciuc

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Indicator umplere sac de praf

Capete de aspirare şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActiveMax

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

DiamondFlex, Cap de aspirare pentru podele

dure

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, 2-în-1 perie/cap de aspirare mic

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 5 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 310

x 300 mm

* În gama Philips.
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