
 

Stille stofzuiger met
zak

Performer Silent

 
750W - 99,9% stofopname

Allergy H13 allergiefilter

TriActive-mondstuk

 

FC8779/09

Maximale prestaties. Minimaal geluid*.
Geschikt voor gezinnen en huisdiereigenaren

Een schone vloer betekent een gezonder huis. De krachtige en efficiente 750W

motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. De Philips Performer Silent

beschikt over een TriActive-mondstuk dat reinigt in 3 richtingen en grondig vuil en

stof opzuigt. Met een geluidsniveau van 69 dB is deze iconische stofzuiger stiller

dan een normale stofzuiger. Deze stofzuiger heeft een allergiefilter en is geschikt

voor mensen met huisdieren óf die hun huis grondig willen kunnen reinigen.

Superieure prestaties

750 W motor voor grote zuigkracht

99,9% stofopname** voor grondige reiniging

Altijd in stilte stofzuigen, zonder te storen

Het allergiefilter houdt 99,9% van de deeltjes tegen, ECARF-gecertificeerd

TriActive-mondstuk voor grondige reiniging in 3 richtingen

Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

Moeiteloos reinigen

Groot bereik van 12 meter, gaat verder zonder loskoppelen

Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik

Gemakkelijke, duurzame zakken passen in grote stofbak van 4 liter
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Kenmerken

Motor van 750 W met hoog rendement

De zeer efficiënte motor van 750 W zorgt elke

keer voor krachtige, superieure reiniging.

99,9% stofopname**

Het TriActive Pro-mondstuk en de hoge

zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van de

fijne stofdeeltjes** kunt opzuigen.

Stil stofzuigen

Ontworpen om weinig geluid te maken, zodat

u altijd kunt stofzuigen zonder anderen in uw

huis te storen. Gecertificeerd door Quiet Mark.

Groot bereik van 12 meter

Extra lange kabel van 12 meter zodat u minder

vaak de stekker uit het stopcontact hoeft te

halen.

Gecertificeerd allergiefilter

Het gecertificeerde allergiefilter vangt 99,9%

van de stofdeeltjes op, waaronder pollen,

huisdierenhaar en huisstofmijt. Dit is ideaal

voor mensen met een allergie.

Geïntegreerde borstel

De stofborstel is in het handvat ingebouwd,

zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik

op meubilair, platte oppervlakken en

bekleding.

Duurzame s-zakken van 4 liter

De grote stofbak van 4 liter en de duurzame

universele zakken zorgen voor een optimale

zuigkracht totdat de bak vol is. Het stof zit in

een afgesloten ruimte, dus u kunt het zonder

knoeien afvoeren.

TriActive-mondstuk

Het TriActive-mondstuk voert 3

reinigingshandelingen in één keer uit. De

speciaal ontworpen zoolplaat verwijdert stof

diep uit tapijt, terwijl de grote opening aan de

voorzijde grote deeltjes opzuigt. Luchtkanalen

aan beide zijden van het mondstuk nemen stof

en vuil op langs muren en meubels.

Parketmondstuk

Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met

zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen

voor een voorzichtige reiniging van uw harde

vloeren.

5 jaar garantie

Registreer binnen 3 maanden na aankoop op

philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar

garantie op de motor!
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Specificaties

Performance

Ingangsvermogen (max.): 750 W

Ingangsvermogen (IEC): 650 W

Geluidsniveau: 69 dB

Bruikbaarheid

Actieradius: 12 m

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Snoerlengte: 9 m

'Stofemmer vol'-indicator

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Buiskoppeling: SmartLock

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Ontwerp

Kleur: Dark Royal Blue

Filtering

Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance

Stofinhoud: 4 l

Uitblaasfilter: Allergiefilter

Motorfilter: Microfilter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Klein mondstuk, Geïntegreerde borstel

Extra mondstuk: Parketmondstuk

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 470 x 320

x 280 mm

Productgewicht: 5,4 kg

* van alle Philips-stofzuigers met zak.

* *stofopname op harde vloeren (IEC62885-2) en

filtering van deeltjes zo klein als 0,3 mm, volgens het

Europese energielabel.

* ** 99,9% stofopname op harde vloeren met kieren

(IEC62885-2).
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