
 

Støvsuger med pose

Performer Ultimate

 
99,9 % støvoppsamling

Sertifisert allergivennlig

AirflowMax-teknologi

 

FC8955/09

Høyeste ytelse. For dyprengjøring.
LED-teknologi avslører skjult støv.

Philips Performer Ultimate er den mest avanserte støvsugeren vår – med den

beste rengjøringsopplevelsen du kan forestille deg. Det smarte LED-munnstykket

hjelper deg med å oppdage skjult støv som du vanligvis overser, mens den

innebygde fjernkontrollen gjør at du kan regulere effekten og tilpasse støvsugingen

til ulike flater – harde og myke. Du trenger heller ikke bekymre deg for

støvsugerposer som raskt blir fulle og gir redusert sugeeffekt, ettersom

AirflowMax-teknologien gjør at støvsugeren kan brukes uten problemer helt til

posen er fullstendig full.

Optimal ytelse

AirflowMax-teknologien gir kraftig sugeeffekt i lengre tid.

LED-munnstykke avslører skjult støv og rengjør i dybden

CarpetClean gir effektiv rengjøring av tepper

Automatisk av/på gir sugeeffekt bare når du trenger det

Anbefalt av Astma- og allergiforbundet

Avansert og dyp rengjøring

Enkel kontroll av effektinnstillingene med ErgoGrip-fjernkontrollen

Innebygd tilbehør er alltid tilgjengelig

Digitalt display som gir deg relevant informasjon om rengjøringen

Myk børste innebygd i håndtaket

30 % resirkulert plast

Allergivennlig

Allergifilter fanger opp 99,9 % av alla småpartikler – ECARF-sertifisert

Utrolige resultater
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Høydepunkter

AirflowMax-teknologi

Med AirflowMax-teknologien bevares

sugeeffekten i lengre tid, slik at du kan bruke

posen frem til den er helt full. Teknologien er

basert på tre smarte konstruksjoner: En riflet

flate inni støvsugerbeholderen som øker

luftstrømmen rundt støvsugerposen og gjør at

hele posens volum kan utnyttes, en

spesialutformet støvbeholder som gjør at

støvsugerposen foldes jevnt ut, samt en solid

fiberstruktur som forhindrer at støvsugerposen

blir tilstoppet, og som i stedet absorberer støv

uten å tette igjen porene. Det bidrar til å bevare

en kraftig sugeeffekt lenge.

TriActive LED

Med den smarte gulvbelysningen kan LED-

munnstykket TriActive avsløre skjult støv, slik at

du ikke overser noe som helst når du støvsuger.

Munnstykket er også utstyrt med en gummiflik

uten børste som gjør at du kan støvsuge uten at

for eksempel hår blir viklet inn og setter seg

fast. Den flate formen gjør at den ligger flatt og

hjelper deg med å komme til på enda større

områder.

CarpetClean

CarpetClean-munnstykket har høy

støvoppsamlingsevne på tepper og garanterer

også en rengjøring i dybden av de aller tøffeste

teppene.

Auto av/på

Den intelligente og automatiske av/på-

funksjonen slår støvsugeren automatisk på når

den er i bruk, og av når den ikke er det

Astma- og allergiforbundet

Denne støvsugeren er anbefalt av Astma- og

allergiforbundet. Luften som blåses ut, er

renset for opptil 99,9 % av allergenene fra katt-

og hundehår, støvmidd og pollen. Perfekt for

deg som ønsker et allergivennlig inneklima.

ECARF

Sertifisert som allergivennlig av European

Centre for Allergy Research

Foundation.Utslippsluften renses for opptil

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

støvmidd eller pollen for et allergivennlig hjem.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Fem års garanti

Fem års garanti på motorenRegistrer deg på

philips.com/welcome innen tre måneder etter

kjøpsdatoen for å få fem års garanti på motoren

uten ekstra kostnader!
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Spesifikasjoner

Ytelse

Inngangseffekt (maks.): 900 W

Luftstrøm (maks.): 35 l/s

Inngangseffekt (IEC): 750 W

Lydnivå: 75 dB

Sugeeffekt (maks): 220 W

Vakuum (maks.): 15 kPa

Brukervennlighet

Rekkevidde: 11 m

Bærehåndtak: Front

Rørtype: Todelt teleskoprør i aluminium

Hjultype: Gummi

Rørkobling: SmartLock

Effektkontroll: Fjernkontroll

Digital indikator for full støvpose

Utforming

Farge: Titan/sølv

Filtrering

Støvposetype: s-bag Ultra Long Performance

Støvkapasitet: 4 L

Utblåsningsfilter: Allergifilter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Integrert børste, Liten børste

Ekstra munnstykke: Munnstykke for rengjøring

av tepper

Ekstra tilbehør: ErgoGrip-fjernkontroll

Standardmunnstykke: TriActive LED-

munnstykke

Bærekraft

Emballasje: > 75 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

475 x 300 x 280 millimeter

Vekt, produkt: 6,2 kg

* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger

(IEC 62885-2).
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