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99,9 % dulkių surinkimas

900 W

4 l

 

FC8955/09

Puikus efektyvumas ir kokybiškas valymas.
Pritaikius „TriActive“ LED technologiją pašalinamos ir

nepastebimos dulkės.

Naujasis „Philips Performer Ultimate“ dulkių siurblys su maišeliu.

Optimalus veikimas

„AirflowMax“ technologija užtikrina nuolatinę siurbimo galią

„TriActive“ LED užtikrina gerus valymo rezultatus

„CarpetClean“ efektyviam minkštų grindų valymui

Automatinio įjungimo / išjungimo funkcija užtikrina, kad būtų siurbiama tik tada, kai

to reikia

Pagaminta Europoje

Pažangus giluminis valymas

„ErgoGrip“ nuotolinio valdymo rankena su įmontuotais valdymo mygtukais

Priedai greitam ir kruopščiam valymui

Intuityvus skaitmeninis ekranas geriausiems rezultatams pasiekti

Į rankeną integruotas ir paruoštas naudoti minkštas šepetys

30 % perdirbtojo plastiko

Antialergiškas

Priešalerginis filtras sulaiko > 99,9 % dalelių; ECARF sertifikatas

Išskirtiniai rezultatai



Dulkių siurblys su maišeliu FC8955/09

Ypatybės

„AirflowMax“ technologija

Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgai

išlaikyti didžiausią siurbimo galią iki

prisipildant maišeliui. Technologija sukurta

pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus:

1) unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su

briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink

dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio

paviršių; 2) specialiai sukurtą dulkių kamerą,

kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai; 3)

aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto

dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes

neužsikemša ir dėl to nesumažėja siurbimo

galia.

„TriActive“ LED

Dėl išskirtinės grindų apšvietimo technologijos

naujasis „TriActive“ LED antgalis parodo

nepastebėtas dulkes. Pritaikius unikalią

guminio atlanko technologiją antgalis be

šepetėlio niekada neapsivelia plaukais. Dėl

savo paprastos formos juo pasieksite dar

daugiau sunkiai pasiekiamų vietų.

CarpetClean

„CarpetClean“ idealiai tinka giliam valymui.

Šiuo antgaliu išvalysite bet kokį kilimą ir

surinksite visas dulkes nuo minkštų grindų.

Automatinis įjungimas / išjungimas

Sumanioji automatinio įjungimo / išjungimo

funkcija automatiškai įjungs dulkių siurblį jį

naudojant ir išjungs nenaudojant

Pagaminta Europoje

Novatoriškasis „Performer Ultimate“ yra

pagamintas Europoje pagal griežčiausius

„Philips“ kokybės standartus

Rankena su nuotoliniu valdymu

Dėl ergonomiško nuotolinio valdymo pulto

dizaino, galios nustatymai yra visada lengvai

pasiekiami, todėl galite lengvai juos perjungti,

kad šie geriau atitiktų vietą ir siurbiamų grindų

paviršių. Dar vienas nuotolinio valdymo

privalumas – jums nereikia pasiekti

pagrindinio įrenginio. Valymas dar niekada

nebuvo toks lengvas.

ECARF

Europos alerginių tyrimų fondo centras dulkių

siurblį sertifikavo kaip nesukeliantį

alergijų.Išmetamas oras išvalomas iki 99,95 %

ir jame nelieka alergenų, pavyzdžiui, kačių ir

šunų plaukų, dulkių erkių arba žiedadulkių, kad

namų aplinka būtų palanki alergiškiems

žmonėms.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

5 metų garantija

Penkerių metų variklio

garantijaUžsiregistruokite philips.com/welcome

per 3 mėnesius nuo prekės įsigijimo ir

mėgaukitės 5 metų variklio garantija

nemokamai!
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Specifikacijos

„Performance“

Įeinanti energija (maks.): 900 W

Oro srovė (maks.): 35 l/s

Įeinanti energija (IEC): 750 W

Garso lygis: 75 dB

Siurbimo galia (maks.): 220 W

Siurbimas (maks.): 15 kPa

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 11 m

Nešimo rankena: Priekis

Vamzdžio tipas: Aliuminis 2 dalių teleskopinis

vamzdis

Su ratukais: Guma

Vamzdžio sujungimas: SmartLock

Energijos tiekimo valdymas: Nuotolinis

valdymas

Skaitmeninis pilno maišelio indikatorius

Konstrukcija

Spalva: Sidabro ir titano

Filtravimas

Dulkių maišelio tipas: L. ilgo naud. klasik. S

tipo maiš.

Dulkių tūris: 4 l

Išmetimo filtras: Priešalerginis filtras

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Integruotas

šepetys, Mažas šepetys

Papildomas antgalis: Kilimų valymo antgalis

Papildomi priedai: „ErgoGrip“ nuotolinio

valdymo pultas

Standartinis antgalis: „TriActive“ LED antgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 75 % perdirbtų medžiagų

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 475 x 300 x

280 mm

Gaminio svoris: 6,2 kg

* 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su

siaurais įrankiais (IEC62885-2).
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