
 

Dammsugare med
påse

Performer Ultimate

 
99,9 %
dammuppsugningsförmåga

Certifierat allergivänlig enligt
ECARF

AirflowMax-teknik med stark
sugeffekt

 

FC8955/09

Hög prestanda. För djuprengöring.
LED-teknik avslöjar dolt damm.

Philips Performer Ultimate är vår mest avancerade dammsugare som ger dig den

bästa tänkbara städupplevelsen. Det smarta LED-munstycket hjälper dig att

upptäcka dolt damm som man vanligtvis missar medan den inbyggda

fjärrkontrollen låter dig reglera effektinställningarna och anpassa dammsugningen

till olika ytor, hårda som mjuka. Inte heller behöver du oroa dig för dammpåsar

som snabbt blir fulla och försämrar sugeffekten, för den inbyggda AirflowMax

tekniken gör att dammsugaren kan användas felfritt tills hela påsen är helfull.

Optimala prestanda

AirflowMax-tekniken skapar stark sugeffekt längre

LED-munstycke avslöjar dolt damm och rengör på djupet

CarpetClean för effektiv rengöring av mattor

Automatisk på/av ger sugeffekt bara när det behövs

Rekommenderad av Astma- och allergiförbundet

Avancerad djuprengöring

Styr effektinställningarna med ErgoGrip-fjärrkontrollen

Inbyggda tillbehör finns alltid till hands

Digital display som ger dig relevant information om din städning

Mjuk borste inbyggd i handtaget

30 % återvunnen plast

Allergivänlig

Allergifilter fångar upp > 99,9 % av alla partiklar, ECARF-certifierat

Fantastiska resultat
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Funktioner

AirflowMax-teknik

Med airflowMax-teknologin bevaras

sugeffekten under en längre tid så att du kan

använda påsen fram tills den är helfull.

Teknologin bygger på tre smarta konstruktioner:

En räfflad yta inuti dammsugarbehållaren som

uftflödet kring dammsugarpåsen och gör att

hela påsens yta kan användas, en

specialutformad dammbehållare som gör att

dammsugarpåsen vecklas ut jämt samt en

hållbar fiberstruktur som förhindrar tilltäppning

av dammsugarpåsen och istället absorberar

damm utan att porerna täpps igen. Det bidrar

tilll en starka sugeffekt kan bibehållas genom

hela dammsugningen.

TriActive LED

Tack vare den smarta golvbelysningen kan

LED-munstycket TriActive avslöja dolt damm

så att du inte missar någonting i din städning.

För att ytterligare garantera djuprengöring är

munstycket utrustat med en gummiflik utan

borste som gör att du kan städa utan att

exempelvis hår trasslar in sig. Dess plana form

gör att den ligger platt och hjälper dig att nå

ännu större områden.

CarpetClean

CarpetClean munstycket har hög

dammuppsamlingsförmåga på mattor och

rengör de tuffaste mattorna för att garantera

djuprengöring på alla ställen i hemmet.

Automatisk på/av

Den intelligenta automatiska på/av-funktionen

aktiverar dammsugaren automatiskt när den

används och stänger av den när den inte

används

Astma- och allergiförbundet

Den här dammsugaren är rekommenderad av

Astma- och allergiförbundet. Utblåsluften är

renad från upp till 99,9 % av allergenerna från

katt- och hundhår, dammkvalster och pollen.

Perfekt för den som vill ha en allergivänlig

hemmiljö.

ECARF

Certifierad som allergivänlig av European

Centre for Allergy Research

Foundation.Utblåsluften är renad från upp till

99,95 % från allergener från katt- och hundhår,

damm och pollen, vilket bidrar till en

allergivänlig hemmiljö.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

5 års garanti

Fem års motorgarantiRegistrera dig på

philips.com/welcome inom 3 månader från

inköpsdatum för att få 5 års garanti på motorn

utan extra kostnad!
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Specifikationer

Prestanda

Ineffekt (max): 900 W

Luftflöde (max): 35 l/s

Ineffekt (IEC): 750 W

Ljudnivå: 75 dB

Sugeffekt (max): 220 W

Uppsugningskraft (max): 15 kPa

Användbarhet

Aktionsradie: 11 m

Bärhandtag: Front

Rörtyp: Teleskoprör i två delar, i aluminium

Hjultyp: Gummi

Rörkoppling: SmartLock

Effektkontroll: Fjärrkontroll

Digital indikator för full dammsugarpåse

Design

Färg: Titansilver

Filtrering

Typ av dammpåse: s-bag Ultra Long

Performance

Dammkapacitet: 4 L

Utblåsfilter: Allergifilter

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Inbyggd

borste, Liten borste

Extra munstycke: Carpet Clean-munstycke

Extra tillbehör: ErgoGrip-fjärrkontroll

Standardmunstycke: TriActive LED-munstycke

Hållbarhet

Förpackning: > 75 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 475 x 300 x

280 mm

Produktens vikt: 6,2 kg

* 99,9 % dammuppsugningsförmåga på hårda golv med

sprickor (IEC62885-2).
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