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Savāc 99,9 % putekļu

900 W

4 L

 

FC8955/09

Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
TriActive LED tehnoloģija atrod neredzamus putekļus.

Inovatīvais Philips Performer Ultimate ir mūsu modernākais putekļsūcējs ar putekļu

maisu.

Optimāla veiktspēja

AirflowMax tehnoloģija nepārtraukti spēcīgai sūkšanas jaudai

TriActive LED apgaismojums dziļai attīrīšanai

CarpetClean efektīvai mīksto grīdas segumu tīrīšanai

Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas režīms, nodrošina sūkšanas jaudu tikai tad,

kad tas ir nepieciešams

Ražots Eiropā

Uzlabota dziļā tīrīšana

ErgoGrip tālvadības rokturis ar iebūvētām vadības pogām

Iekļautie piederumi nodrošina ātru un rūpīgu tīrīšanu

Intuitīvs digitālais displejs, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju

Mīkstā birste, kas integrēta rokturī, vienmēr gatava lietošanai

30 % pārstrādāta plastmasa

Piemērots alerģijas slimniekiem

Pretalerģijas filtrs aiztur > 99,9 % daļiņu — ECARF sertificēts

Ievērojami rezultāti
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Izceltie produkti

AirflowMax tehnoloģija

Unikālā AirflowMax tehnoloģija ilgstoši

saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu, lai pilnvērtīgi

izmantotu maisiņu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs

galveno elementu optimizācija: 1) unikāls

rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli

palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj

izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota

putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina

pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3)

augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru

struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot

poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas

samazināšanos.

TriActive LED

Jaunais TriActive LED uzgalis atklāj apslēptos

putekļus, pateicoties tā ekskluzīvajai grīdas

apgaismojuma tehnoloģijai. Tā unikālā

gumijas atloka konstrukcija nodrošina, ka

uzgalim bez birstes nepieķeras mati.

Pateicoties tā plakanajai formai, uzgalis var

pieplakt pie virsmas, palīdzot sasniegt vēl

vairāk sarežģītu vietu.

CarpetClean

CarpetClean ir ideāli piemērots dziļai

attīrīšanai, jo šis uzgalis ir paredzēts sarežģītai

paklāju tīrīšanai un nodrošina efektīvu putekļu

savākšanu uz mīkstajiem grīdas segumiem.

Autom. režīms iesl./izsl.

Viedā automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas

funkcija automātiski ieslēdz putekļsūcēju, kad

tas tiek izmantots, un izslēdz, kad tas netiek

izmantots.

Ražots Eiropā

Novatoriskais Performer Ultimate ir ražots

Eiropā saskaņā ar Philips augstajiem kvalitātes

standartiem

ECARF

Eiropas Alerģijas izpētes nodibinājuma centrs

ir sertificējis putekļsūcēju kā piemērotu

alerģijas slimniekiem.Izplūdes gaiss tiek attīrīts

no līdz pat 99,95 % alergēnu, ko rada kaķu un

suņu spalvas, putekļu ērcītes vai ziedputekšņi,

lai nodrošinātu alerģijas slimniekiem

piemērotu vidi mājās.

Philips zaļais logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

uzlabojumu vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un

atbrīvošanās un uzticamība visa mūža garumā.

5 gadu garantija

Piecu gadu garantija motoramReģistrējieties

vietnē philips.com/welcome 3 mēnešu laikā

pēc iegādes, lai bez maksas iegūtu 5 gadu

garantiju motoram!
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Specifikācijas

Augsts sniegums

Motora jauda (maks.): 900 W

Gaisa plūsma (maks.): 35 l/s

Ieejas jauda (IEC): 750 W

Skaņas līmenis: 75 dB

Sūkšanas jauda (maks.): 220 W

Vakuums (maks.): 15 kPa

Lietojamība

Darbības rādiuss: 11 m

Rokturis pārvietošanai: Priekšpuse

Caurules tips: Alumīnija 2-P teleskopiskā

caurule

Riteņu veids: Gumijas

Caurules savienojums: SmartLock

Jaudas kontrole: Tālvadības pults

Digitālais indikators – Dustbag full (Putekļu

maisiņš pilns)

Dizains

Krāsa: Sudraba titāns

Filtrēšana

Putekļu maisiņa tips: s-bag Ultra Long

Performance

Putekļu ietilpīgums: 4 l

Izplūdes filtrs: Pretalerģijas filtrs

Uzgaļi un piederumi

Komplektā iekļauti piederumi: Šaurs uzgalis,

Iebūvēta birste, Maza birste

Papildu uzgalis: Carpet Clean uzgalis

Papildu piederumi: ErgoGrip tālvadība

Standarta uzgalis: TriActive LED uzgalis

Noturība

Iepakojums: > 75 % pārstrādāti materiāli

Palīdzība: 100 % pārstrādāts papīrs

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA): 475 x 300 x 280 mm

Produkta svars: 6,2 kg

* Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām

spraugām (IEC62885-2).
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