
 

Støvsuger med pose

Performer Ultimate

 
99,9 % støvopsamling

CarpetClean til tæpper

AirflowMax-teknologi

 

FC8955/09

Højeste ydelse. For ekstra grundig rengøring.

LED-teknologi afslører skjult støv.

Philips Performer Ultimate er vores mest avancerede støvsuger, som giver dig den

bedst tænkelige rengøringsoplevelse. LED-mundstykke hjælper dig med at finde

skjult støv, som man normalt ikke får med, mens den indbyggede fjernbetjening

gør det muligt at regulere effektindstillingen og tilpasse støvsugningen til

forskellige overflader, hårde som bløde. Du behøver heller ikke at bekymre dig om

støvsugerposer, som hurtigt bliver fulde og forringer sugeeffekten, for den

indbyggede AirflowMax-teknologi gør, at støvsugeren kan bruges uden at miste

effekt, indtil posen er helt fuld.

Optimal ydelse

AirflowMax-teknologien skaber en stærk sugeeffekt længere

LED-mundstykket afslører skjult støv og rengør i dybden

CarpetClean for effektiv rengøring af tæpper

Automatisk til/fra, der kun leverer sugestyrke, når du har brug for den

Anbefalet af Astma- og allergiforbundet.tillet i Europa

Avanceret, grundig rengøring

Styr effektindstillingerne med ErgoGrip-fjernbetjeningen

Det indbyggede tilbehør er altid lige ved hånden

Digitalt display, som giver relevante informationer om din rengøring

Blød børste integreret i håndtaget

30 % genbrugsplast

Allergivenlig

Allergifilter opfanger 99,9 % af alle småpartikler – ECARF-certificeret

Bemærkelsesværdige resultater
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Vigtigste nyheder

AirflowMax-teknologi

Med AirflowMax-teknologien bevares

sugeeffekten i længere tid, så du kan bruge

posen, indtil den er helt fuld. Teknologien

bygger på tre smarte konstruktioner: En riflet

overflade inde i støvsugerbeholderen som gør,

at hele posens overlade kan anvendes, en

specialudformet støvbeholder, som gør at

støvsugerposen folder sig mere ensartet ud,

samt en holdbar fiberstruktur, som forhindrer

tilstopning af støvsuger posen og i stedet

absorberer støv, uden at porerne stopper til. Det

bidrager til, at støvsugeren bevarer sin stærke

sugeeffekt under hele støvsugningen.

TriActive LED

Takket være den smarte gulvbelysning kan

LED-mundstykket TriActive afsløre skjult støv,

så du ikke springer noget over. For yderligere at

garantere rengøring i dybden har mundstykket

en gummiflap uden børste, som gør, at du kan

støvsuge, uden at f.eks. hår vikler sig ind i

børsten. Dens plane form gør, at den ligger

fladt og hjælper dig med at nå endnu større

områder.

CarpetClean

CarpetClean-mundstykket er effektivt på

tæpper og rengør selv de mest snavsede måtter

for at garantere rengøring i dybden alle steder i

hjemmet.

Automatisk til/fra

Den intelligente til/fra funktion slår automatisk

din støvsuger til, når den er i brug, og fra, når

den ikke er

Astma- og allergiforbundet

Denne støvsuger er anbefalet af Astma- og

allergiforbundet. Udblæsningsluften er renset

for op til 99,9 % af allergenerne fra katte- og

hundehår, støvmider og pollen. Perfekt for dig,

der gerne vil have et allergivenligt indeklima.

ECARF

Certificeret allergivenlig af det europæiske

allergiforskningscenter, European Centre for

Allergy Research

Foundation.Udblæsningsluften renses for op til

99,95 % af allergener fra katte- og hundehår,

støvmider eller pollen og giver derved et

allergivenligt miljø i hjemmet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

5 års garanti

Fem års garanti på motorenTilmeld dig på

philips.com/welcome inden for 3 måneder efter

dit køb for at få 5 års gratis garanti på motoren!
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Specifikationer

Performance

Indgangseffekt (maks.): 900 W

Luftstrøm (maks.): 35 l/s

Indgangseffekt (IEC): 750 W

Lydniveau: 75 dB

Sugeeffekt (maks.): 220 W

Vakuum (maks.): 15 kPa

Brugervenlighed

Aktionsradius: 11 m

Bærehåndtag: Front

Rørtype: 2-P-teleskoprør i aluminium

Hjultype: Gummi

Rørkobling: SmartLock

Styrkekontrol: Fjernbetjening

Digital indikator for fyldt støvpose

Design

Farve: Sølvtitanium

Filtrering

Støvposens type: s-bag med ultralang brugstid

Støvkapacitet: 4 L

Støvfilter: Allergifilter

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke,

Integreret børste, Lille børste

Ekstra mundstykke: Mundstykke til rengøring

af tæpper

Ekstra tilbehør: ErgoGrip-fjernbetjening

Standardmundstykke: TriActive LED-

mundstykke

Bæredygtighed

Emballage: > 75% genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 475 x 300 x

280 mm

Produktets vægt: 6,2 kg

* 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker

(IEC62885-2).
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