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O maior poder de sucção de sempre
500 Watts de poder de sucção para uma limpeza sem esforço

O maior poder de sucção de sempre resulta numa limpeza sem esforço: é nisto que o Performer da Philips se

baseia. Combinado com um filtro higiénico e um sistema de fácil remoção do saco, o Performer acaba com

todo o pó e sujidade.

Limpeza superior

Motor de 2200 Watt que gera um máximo de 500 Watts de potência de sucção

Sistema anti-alergias altamente eficaz

Filtro HEPA AirSeal plus, filtro HEPA 13 lavável

Recolha de pó de longa duração

s-bag XXL com capacidade de 4 litros para um desempenho duradouro

Limpeza fácil em redor do mobiliário

Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1



Aspirador com saco FC9170/01

Destaques Especificações

Limpeza potente

O motor de 2200 Watts altamente eficaz gera

uma potência de sucção máxima de 500 Watts

para resultados de limpeza perfeitos.

HEPA AirSeal, filtro HEPA 13

Este aspirador foi desenhado e fabricado de

modo a que todo o ar aspirado atravesse o

filtro HEPA 13 lavável (filtragem de 99,95%)

antes de ser expelido. Nenhuma partícula lhe

escapa.

s-bag XXL de 4 litros

Este saco para o pó grande permite-lhe

optimizar a utilização do saco, o que significa

que o terá de substituir com menor frequência.

 

Design

Cor: Cinzento ardósia

Desempenho

Potência de entrada (máx): 2200 W

Potência de entrada (IEC): 2000 W

Poder de sucção (máx.): 500 W

Vácuo (máx): 34 kPa

Fluxo de ar (máx): 47 l/s

Nível de ruído (Lc IEC): 78 dB

Filtragem

Capacidade de pó: 4 l

Tipo de saco: s-bag

Filtro exaustor: Filtro lavável Ultra Clean Air

HEPA 13

Facilidade de utilização

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2

peças

Pega de transporte: Topo e frente

Indicador de saco cheio

Clean Comfort Cassette

Acoplamento: Botão

Arrumação / arrumação assistida: Partes

posterior e inferior

Tipo de rodas: Borracha

Controlo de potência: Electrónico no aparelho

Comprimento do cabo: 9 m

Escovas e acessórios

Escova standard: Escova TriActive

Acessórios: Bico, Escova pequena, Escova

Arrumação dos acessórios: Na pega

Peso e dimensões

Peso: 6,3 kg
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