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Optimale prestaties. Voor een grondige reiniging.

TriActive Advance verwijdert stof in één beweging.

De innovatieve Philips Performer Ultimate is onze meest geavanceerde stofzuiger

met zak.

Optimale prestaties

AirflowMax-technologie voor continu grote zuigkracht

Het TriActive Advance-mondstuk verwijdert stof in één beweging

CarpetClean voor een efficiënte reiniging op zachte vloeren

Gemaakt in Europa

Geavanceerde diepe reiniging

Intuïtief digitaal display voor de beste prestaties

Geïntegreerde accessoires voor een snelle en grondige reiniging

Schoonmaken wordt comfortabeler met de lichtgewicht aluminium buis

ErgoGrip-handgreep met afstandsbediening, met ingebouwde bedieningsknoppen

30% gerecycled plastic

Allergievriendelijk

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

s-bag Ultra Long Performance vangt zelfs het fijnere stof op
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Kenmerken

AirflowMax-technologie

De AirflowMax-technologie zorgt voor een

langdurig grote zuigkracht zodat de zak

maximaal wordt benut. De technologie is

gebaseerd op de optimalisatie van drie

belangrijke elementen: 1) Uniek geribbeld

profiel in de stofkamer voor maximale

luchtstroom rond de stofzak zodat deze

volledig wordt benut. 2) Speciaal ontworpen

stofkamercapaciteit waardoor de stofzak

gelijkmatig volledig ontvouwt. 3)

Hoogwaardige stofzak van vezelmateriaal die

niet verstopt raakt. Het stof wordt geabsorbeerd

zonder dat de poriën verstopt raken zodat de

zuigkracht niet afneemt.

TriActive Advance-mondstuk

Dankzij de unieke constructie met rubberen

flap zorgt het mondstuk zonder borstel voor een

knoopvrije ervaring waarbij geen haar

vastgedraaid raakt. De unieke platte vorm zorgt

dat u met het mondstuk op zelfs nog meer

plaatsen kunt komen.

CarpetClean

De CarpetClean is ideaal voor een grondige

reiniging. Dit mondstuk is geschikt voor de

zwaarste tapijtreiniging en zorgt voor een hoge

stofopname op zachte vloeren.

Gemaakt in Europa

De innovatieve Performer Ultimate is gemaakt

in Europa volgens de hoge kwaliteitsnormen

van Philips

Intuïtief digitaal display

Het intuïtieve digitale display geeft relevante

informatie weer voor optimale prestaties van

uw stofzuiger: - 4 reinigingsinstellingen -

'Stofzak vol'-indicator - Auto-aan-uit-indicator

ECARF

Gecertificeerd als allergievriendelijk door het

European Centre for Allergy Research

Foundation.Er kan een allergievriendelijke

leefomgeving worden behouden doordat tot

wel 99,95% aan allergenen van katten- en

hondenhaar, huisstofmijt of pollen uit de

uitblaaslucht wordt gezuiverd.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

5 jaar garantie

Vijf jaar garantie op de motorRegistreer binnen

3 maanden na aankoop op

philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar

garantie op de motor!
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Specificaties

Performance

Luchtsnelheid (max.): 35 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 750 W

Geluidsniveau: 75 dB

Zuigkracht (max): 220 W

Onderdruk (max.): 15 kPa

Bruikbaarheid

Actieradius: 11 m

Handgreep: Voorzijde

Type buis: Aluminium 2-P telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Buiskoppeling: SmartLock

Energiebeheer: Afstandsbediening

Digitale 'Stofzak vol'-indicator

Ontwerp

Kleur: Sprankelend wit

Filtering

Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance

Stofinhoud: 4 L

Uitblaasfilter: Allergiefilter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Kleine borstel

Extra mondstuk: Mondstuk voor tapijtreiniging

Extra accessoires: ErgoGrip-

afstandsbediening

Duurzaamheid

Omhulsel: > 75% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 475 x 300

x 280 millimeter

Productgewicht: 6,2 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑02‑27

Versie: 17.4.1

EAN: 08 71010 37568 42

www.philips.com

http://www.philips.com/

