Hefte før salg for Norge (2019, August 2)

• 66dB for stillegående støvsuging
• 750 W
• Sertifisert allergivennlig av ECARF

FC8786/09

Maksimal ytelse, minimal lyd
Suger opp og beholder 99,9% * av støv og allergener.
Med bare 66 dB skiller Philips Performer Silent seg som vår mest stillegående støvsuger noensinne. Du holder hjemmet ditt rent
og friskt med allergifilteret som suger opp og beholder 99,9% * av støv og allergener. I tillegg inneholder allergisettet fire separate
tilbehør, slik at du kan rengjøre alle overflater grundig, til og med tekstiler.
Fordeler

Overlegen ytelse
• TriActive Pro - vårt beste munnstykke for en dypere rengjøring
• Parkettmunnstykket beskytter gulvet mot riper
• Allergisettet rengjør alle overflater for et sunnere hjem
• 99,9 % støvoppsamling* gir deg høy rengjøringsytelse
• 750 W motor for kraftig sugeevne

Rengjøring uten anstrengelse
• Støvsug når som helst, uten å forstyrre andre

• Ergonomisk håndtak med fjernkontroll
• Nå lengre med en rekkevidde på tolv meter
• Myk børste integrert i håndtaket
• Stor kapasitet på fire liter betyr færre utskiftinger av pose

Allergivennlig
• ECAR-sertifisert allergifilter - fanger opp 99,9% av alt støv

Performer Silent

Funksjoner
Støvsug når som helst, uten å forstyrre andre

Ergonomisk håndtak med fjernkontroll

Denne støvsugeren er designet for minimalt lydnivå, og med bare 66 dB kan
du støvsuge når som helst uten å forstyrre noen andre hjemme. Produktet har
optimalisert luftkanaler, buffere og en stille motor, slik at du får en støvsuger
som er sertifisert av Quiet Mark.

Det ergonomiske håndtaket med fjernkontroll har innebygde knapper som
enkelt og raskt slår av/på støvsugeren. Du kan også velge hvilken sugeffekt du
vil ha uten å måtte avbryte rengjøringen.

ECAR-sertifisert allergifilter - fanger opp 99,9% av alt støv

Filtersystemet for ren luft fanger opp 99,9% av alt fint støv - inkludert pollen,
kjæledyrhår og støvmidd - for allergikere og andre som trenger høyere
hygienivå. Sertifisert allergivennlig i henhold til ECARF.

Nå lengre med en rekkevidde på tolv meter

Med en rekkevidde på 12 meter fra kontakt til munnstykke kan du rengjøre
lenger uten å trekke ut støpselet.
Myk børste integrert i håndtaket

TriActive Pro - vårt beste munnstykke for en dypere rengjøring

Det nye TriActive Pro-munnstykket er Philips beste for dyp rengjøring på
tepper og harde gulv. Munnstykket kommer tett på gulvet og trenger dypt inn
i tepper, slik fanger den selv det fineste støvet.

Håndtaket har en innebygd, myk støvbørste som alltid er klar til bruk for
møbler og flate overflater.
Stor kapasitet på fire liter betyr færre utskiftinger av pose

Parkettmunnstykket beskytter gulvet mot riper

Støvbeholderen tar opptil fire liter før posen må skiftes ut
Den myke børsten i parkettmunnstykket rengjør forsiktig og beskytter dine
harde gulv mot riper.

99,9 % støvoppsamling*

Allergisettet rengjør alle overflater for et sunnere hjem

Du kan støvsuge 99,9 % av fint støv takket være den kraftige sugeevnen og
munnstykker med høy ytelse.
Ettersom støv ikke bare samler seg på gulvene, er dette allergisettet perfekt
for å rengjøre alle overflater i hjemmet. Med spesialtilbehøret kan du enkelt
rengjøre møbler, gardiner og trange plasser. Perfekt for grundig rengjøring og
et sunnere hjem.

data kan endres
2019, August 2

Performer Silent
Svært effektiv 750 W motor

Den svært effektive motoren har kraftig sugeevne og bruker mindre strøm,
noe som gir grundig rengjøring hver gang.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Ytelse
Inngangseffekt
(maks.)
Inngangseffekt (IEC)
Lydnivå

Ekstra munnstykke
Standardmunnstykke

750 W
650 W
66 dB

Bærekraft

12 m
Topp og front
9m
Ja

Mål og vekt

Emballasje
Brukerhåndbok

Brukervennlighet
Rekkevidde
Bærehåndtak
Ledningslengde
Indikator for full
støvbeholder
Rørtype
Hjultype
Rørkobling
Effektkontroll

Mål, produkt
(L x B x H)
Vekt, produkt

Todelt teleskoprør i metall
Gummi
SmartLock
Fjernkontroll

Isbreblå

Filtrering
Støvposetype
Støvkapasitet
Utblåsningsfilter
Motorfilter

> 90 % resirkulerte materialer
100 % resirkulert papir

470 x 320 x 280 millimeter
5,4 kg

Mål, emballasje

Utforming
Farge

Parkettmunnstykke
TriActive Pro

s-bag Ultra Long Performance
4L
Allergifilter
Mikrofilter

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

30,00 cm
59,00 cm
39,00 cm
8,80 kg
10,20 kg
08710103860563
1
PL
850811

Munnstykker og tilbehør
Tilbehør som følger
med

Fugemunnstykke
Lite munnstykke
Integrert børste
Allergisett

* plukker opp støv på harde tregulv (IEC62885-2) og filtrerer partikler så små som 0,3 µm
* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).
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