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Parasta suorituskykyä. Syväpuhdistukseen.

LED-tekniikka paljastaa piilevän pölyn.

Philips Performer Ultimate on edistynein imurimme, joka antaa parhaan

mahdollisen siivouskokemuksen. Älykäs LED-suutin auttaa löytämään piilevän

pölyn, joka yleensä jää imuroimatta. Sisäinen kaukosäädin antaa mahdollisuuden

hallita tehoasetuksia ja mukauttaa imurointia erilaisille pinnoille, koville ja

pehmeille. Et joudu huolehtimaan nopeasti täyttyvistä pölypusseista ja sitä myötä

heikentyvästä imutehosta. Sisäinen AirflowMax-tekniikka varmistaa, että imuria voi

käyttää tehosta tinkimättä kunnes koko pussi on täynnä.

Optimaalinen suorituskyky

AirflowMax-tekniikka pitää yllä vahvaa imutehoa pidempään.

LED-suutin paljastaa piilevän pölyn ja puhdistaa syvältä

CarpetClean tehokkaaseen mattojen puhdistukseen

Automaattinen käynnistys ja sammutus varmistaa, että saat imutehoa vain

tarvittaessa

Allergia- ja astmaliiton suosittelema

Edistynyttä siivoustehoa

Säädä tehoasetuksia ErgoGrip-kaukosäätimellä

Lisävarusteet sisällä – aina käytettävissä

Digitaalinen näyttö antaa kätevää tietoa siivouksesta

Pehmeä harja kahvan sisällä

30 % uusiomuovia

Allergiaystävällisyys

Allergiasuodatin kerää jopa 99,9 % kaikista pienistä hiukkasista – ECARF-

sertifikaatio

Uskomattomat tulokset
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Kohokohdat

AirflowMax-tekniikka

AirflowMax-teknologian avulla imuteho pysyy

hyvänä pidempään, jotta voit käyttää

pölypussia siihen asti kunnes se on täysi.

Teknologia perustuu kolmeen älykkääseen

rakenteeseen: Pölynimurin säiliön sisäpuolen

poimutettu pinta vaikuttaa ilman ulostuloon ja

varmistaa, että koko pussin pinta käytetään

hyväksi. Erikoismuotoiltu pölysäiliö varmistaa,

että pölypussin taitteet suoristuvat ja kestävä

kuiturakenne estää pölypussin tukkeutumista

imien pölyä ilman, että pussin huokoset

tukkeutuvat. Se vaikuttaa vahvan imukyvyn

säilymiseen koko imuroinnin aikana.

TriActive LED

Kätevän lattiavalaistuksen ansiosta LED-

valaistu TriActive-suutin paljastaa piilevän

pölyn, eikä mitään jää siivoamatta.

Syväpuhdistuksen varmistamiseksi suuttimessa

on harjattomat kumireunat, jotta

voit siivota ilman, että siihen tarttuu

esimerkiksi karvoja. Sileän muodon ansiosta se

pysyy litteänä ja ulotut suuremmille alueille.

CarpetClean

CarpetClean-suuttimen pölynkeräyskyky on

erityisen hyvä myös mattopinnoilla. Sen avulla

voit puhdistaa hankalimmatkin matot

läpikotaisin.

Automaattinen käynnistys ja sammutus

Älykäs automaattinen käynnistys ja sammutus

kytkee pölynimurisi virran päälle ja sammuttaa

sen automaattisesti käytön mukaan.

Allergia- ja astmaliiton

Tämä imuri on Allergia- ja astmaliiton

suosittelema. Ulostuloilmasta on puhdistettu

jopa 99,9 % mm. kotieläinten karvojen,

pölypunkkien ja siitepölyn aiheuttamista

allergeeneista. Täydellinen kaikille, jotka

haluavat allergiaystävällisen ympäristön

kotiinsa.

ECARF

Tälle pölynimurille on myönnetty ECARF-

sertifikaatti (European Centre for Allergy

Research Foundation).Poistoilmanpuhdistus

tekee kodistasi allergiaystävällisen

puhdistamalla poistoilmasta jopa 99,95 %

seuraavista allergeeneista: kissan- ja

koirankarvat, pölypunkit ja siitepöly.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

5 vuoden takuu

5 vuoden moottoritakuuRekisteröimällä

osoitteessa philips.com/welcome kolmen

kuukauden kuluessa ostopäivästä saat

moottorille 5 vuoden takuun kaupan päälle!
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Syöttöteho (enintään): 900 W

Ilmankierto (enintään): 35 l/s

Tuloteho (IEC): 750 W

Äänentaso: 75 dB

Imuteho (enintään): 220 W

Alipaine (enintään): 15 kPa

Käytettävyys

Toimintasäde: 11 m

Kantokahva: Etupää

Putken tyyppi: Alumiininen 2-osainen

teleskooppiputki

Renkaan tyyppi: Kuminen

Putkiliitin: SmartLock

Virranhallinta: Kaukosäädin

Digitaalinen Pölysäiliö täynnä -ilmaisin

Muotoilu

Väri: Hopea titaani

Suodatus

Pölypussin tyyppi: s-bag Ultra Long

Performance

Pölykapasiteetti: 4 V

Poistosuodatin: Allergiasuodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin,

Integroitu harja, Pieni harjasuutin

Lisäsuutin: CarpetClean-suutin

Lisävarusteet: ErgoGrip-kaukosäädin

Vakiosuutin: TriActive LED -suutin

Ympäristö

Pakkaus: >75 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 475 x 300 x 280 mm

Tuotteen paino: 6,2 kg

* Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista

(IEC62885-2).
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