
 

Aspirator cu sac

Performer Ultimate

 
Aspirare de 99,9 % a prafului

900 W

4 l

 

FC8955/09

Performanţă deplină. Pentru o curăţare în

profunzime.
Tehnologia TriActive cu LED-uri evidenţiază praful ascuns.

Inovatorul Philips Performer Ultimate este cel mai avansat aspirator cu sac de la

Philips.

Performanţă optimă

Tehnologie AirflowMax pentru putere mare de aspirare continuă

TriActive LED pentru rezultate de curăţare în profunzime

CarpetClean pentru curăţare eficientă pe podele moi

Pornire/oprire automată pentru a asigura o putere de aspirare numai la nevoie

Fabricat în Europa

Curăţare avansată în profunzime

Mâner ErgoGrip cu comandă de la distanţă şi cu butoane de comandă integrate

Accesorii incluse pentru o curăţare rapidă şi riguroasă

Afişaj digital intuitiv pentru obţinerea celei mai bune performanţe

Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare

30 % plastic reciclat

Anti-alergeni

Filtrul anti-alergeni reţine peste 99,9 % dintre particule, certificat ECARF

Rezultate remarcabile
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Repere

Tehnologie AirflowMax

Tehnologia unică AirflowMax menţine puterea

de aspirare ridicată pentru mai mult timp,

pentru a utiliza sacul până la maxim.

Tehnologia este concepută pe baza optimizării

a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al

nervurilor din interiorul compartimentului

pentru praf, pentru a maximiza fluxul de aer din

jurul sacului de praf şi pentru a permite

utilizarea întregii suprafeţe a sacului. 2)

Compartiment pentru praf de mare capacitate,

conceput special, care permite deplierea

uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră

de înaltă calitate, care nu se înfundă, în

interiorul sacului de praf şi care absorb praful

fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a

puterii de aspirare.

TriActive LED

Noul cap de aspirare TriActive LED evidenţiază

praful ascuns datorită tehnologiei exclusive a

lămpii de podea. Mulţumită structurii unice din

cauciuc a clapelor, capul de aspirare fără perii

nu răsuceşte părul. Datorită formei plane,

asigură o funcţionalitate orizontală, care te

ajută să ajungi în şi mai multe zone.

CarpetClean

CarpetClean este ideal pentru curăţarea în

profunzime, fiind adecvat pentru cele mai

dificile curăţări de covoare şi realizând o

extragere eficientă a prafului de pe podelele

moi.

Pornire/Oprire automată

Funcţia inteligentă de pornire/oprire automată

va porni automat aspiratorul când este utilizat

şi îl va opri când nu este utilizat

Fabricat în Europa

Inovatorul Performer Ultimate este fabricat în

Europa, în conformitate cu standardele înalte

ale companiei Philips

ECARF

Certificat ca fiind anti-alergeni de către

Fundaţia Europeană de Cercetare a Alergiilor

(European Centre for Allergy Research

Foundation).Aerul evacuat este purificat până

la 99,95 % de alergenii care provin de la firele

de păr de pisică şi de câine, acarieni sau

polen, pentru a asigura un mediu fără alergii la

domiciliu.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.

5 ani garanţie

Cinci ani garanţie pentru motorÎnregistrează-te

pe philips.com/welcome în termen de 3 luni de

la achiziţie pentru a beneficia gratuit de 5 ani

de garanţie pentru motor!
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Specificaţii

Performanţă

Putere de intrare (max): 900 W

Flux de aer (max): 35 l/s

Putere de intrare (IEC): 750 W

Nivel de zgomot: 75 dB

Putere de aspirare (max.): 220 W

Vid (max): 15 kPa

Uşurinţă în utilizare

Rază de acţiune: 11 m

Mâner pentru transport: Frontal

Tip tub: Tub telescopic de aluminiu 2-P

Model roţi: Cauciuc

Cuplaj tub: SmartLock

Control energie: Telecomandă

Indicator digital pentru umplerea sacului de

praf

Design

Culoare: Argintiu titaniu

Filtrare

Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long

Performance

Capacitate praf: 4 l

Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Perie integrată, Peria mică

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

pentru curăţarea covoarelor

Accesorii suplimentare: Telecomandă ErgoGrip

Duză principală: Cap de aspirare TriActive LED

Sustenabilitate

Ambalaj: > 75% materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 475 x 300

x 280 mm

Greutate produs: 6,2 kg

* Aspirare de 99,9 % a prafului pe pardoseli dure cu

crăpături (IEC62885-2).
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