
 

Odkurzacz workowy

Performer Ultimate

 
Zbieranie 99,9% kurzu

900 W

4 l

 

FC8955/09

Wysoka efektywność. Dokładne sprzątanie.
Technologia podświetlonej nasadki TriActive LED pozwala

dostrzec ukryty kurz.

Innowacyjny odkurzacz Philips Performer Ultimate to najbardziej zaawansowany

model w naszej ofercie odkurzaczy workowych.

Optymalna wydajność

Technologia AirflowMax zapewnia ciągłą, dużą moc ssania

Podświetlenie LED nasadki TriActive zapewnia staranne odkurzanie

Nasadka CarpetClean umożliwia dokładne odkurzanie miękkich podłóg

Funkcja automatycznego włączania/wyłączania — odkurzacz działa tylko wtedy,

kiedy rzeczywiście jesteś w trakcie odkurzania

Wyprodukowano w Europie

Zaawansowane, dokładne odkurzanie

Uchwyt ErgoGrip z wbudowanymi przyciskami sterowania

Akcesoria przechowywane w urządzeniu zapewniające szybkie i dokładne odkurzanie

Intuicyjny wyświetlacz cyfrowy zapewniający optymalne działanie

Szczotka zintegrowana z uchwytem zawsze gotowa do użycia

30% plastiku pochodzącego z recyklingu

Przyjazny alergikom

Filtr antyalergiczny zatrzymuje ponad 99,9% cząsteczek; został wyróżniony znakiem

jakości ECARF

Wyjątkowe rezultaty
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Zalety

Technologia AirflowMax

Wyjątkowa technologia AirflowMax utrzymuje

dużą moc ssania przez długi czas, co

umożliwia wykorzystanie worka do samego

końca. Technologia skupia się na optymalizacji

trzech kluczowych elementów: 1) Wyjątkowy

żebrowany profil wewnątrz komory na kurz

maksymalizuje przepływ powietrza w worku na

kurz i umożliwia wykorzystanie całej

powierzchni worka. 2) Pojemność specjalnie

zaprojektowanej komory na kurz umożliwia

pełne i równomierne rozłożenie worka. 3)

Wysokiej jakości niezatykające się struktury

włókien w worku na kurz pochłaniają

zabrudzenia bez zatykania porów, co pozwala

uniknąć redukcji mocy ssania.

TriActive LED

Nasadka TriActive LED umożliwia

uwidocznienie ukrytego kurzu dzięki

wyjątkowej technologii oświetlenia podłogi.

Wyjątkowa bezszczotkowa nasadka o

strukturze gumowych listków zapobiega

zaplątywaniu się i nawijaniu włosów

znajdujących się w kurzu. Płaski kształt

nasadki zapewnia dokładne przyleganie i

pomaga dotrzeć do wszystkich zakamarków.

CarpetClean

Nasadka CarpetClean nadaje się idealnie do

perfekcyjnego odkurzania. Sprawdza się w

najtrudniejszych zadaniach odkurzania

dywanów i zapewnia efektywne zbieranie

kurzu z miękkich podłóg.

Automatyczne włączanie/wyłączanie

Funkcja automatycznego

włączania/wyłączania — odkurzacz działa

tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jesteś w trakcie

odkurzania

Wyprodukowano w Europie

Innowacyjny odkurzacz Performer Ultimate

został wykonany w Europie zgodnie z

wysokimi standardami jakości firmy Philips

ECARF

Produkt otrzymał certyfikat Europejskiego

Centrum Badań nad Alergiami (ECARF) jako

przyjazny alergikom.Powietrze wylotowe jest

oczyszczone z 99,95% alergenów z sierści

psów i kotów, a także z roztoczy i pyłków, co

pozwala stworzyć w domu atmosferę przyjazną

alergikom.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

5-letnia gwarancja

5-letnia gwarancja na silnikZarejestruj produkt

na stronie philips.com/welcome w ciągu 3

miesięcy od zakupu, aby zyskać darmową 5-

letnią gwarancję na silnik.
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Dane techniczne

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 900 W

Nadmuch (maks.): 35 l/s

Moc wejściowa (IEC): 750 W

Poziom głośności: 75 dB

Moc ssania (maks.): 220 W

Podciśnienie (maks.): 15 kPa

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 11 m

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Typ rury: Aluminiowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Łączenie rury: SmartLock

Regulacja mocy: Pilot zdalnego sterowania

Cyfrowy wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Wykończenie

Kolor: Srebrny tytanowy

Filtracja

Typ worka na kurz: s-bag Ultra Long

Performance

Pojemność pojemnika na kurz: 4 L

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka,

Zintegrowana szczotka, Mała szczotka

Dodatkowa nasadka: Nasadka CarpetClean

Dodatkowe akcesoria: Pilot zdalnego

sterowania ErgoGrip

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive LED

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 75% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 475 x 300 x

280 mm

Waga produktu: 6,2 kg

* Zbieranie 99,9% kurzu na twardych podłogach ze

szczelinami (IEC62885-2).
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