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Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
Απορροφητική ισχύς 500W για εύκολο καθάρισμα

Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς για εύκολο καθάρισμα: αυτός είναι ο σκοπός της Philips Performer. Σε συνδυασμό με ένα

υγιεινό φίλτρο και ένα σύστημα εύκολης αφαίρεσης της σακούλας συλλογής σκόνης, η Performer φροντίζει για τα πάντα,

απομακρύνοντας όλες τις σκόνες και τις βρωμιές.

Τέλειο καθάρισμα

Μοτέρ 2200 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt

Αποτελεσματικό αντιαλλεργικό σύστημα

Φίλτρο HEPA AirSeal και πλενόμενο φίλτρο HEPA 13

Συλλογή σκόνης με μεγάλη διάρκεια

Σακούλα s-bag XXL 4 λίτρων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Εύκολη χρήση ακόμα και γύρω από έπιπλα

Πέλμα Tri-active με μοναδική λειτουργία 3-σε-1



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC9171/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ισχυρό καθάρισμα

Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει

μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια

αποτελέσματα καθαρισμού.

Φίλτρο HEPA AirSeal, HEPA 13

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο

τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται να περνάει

από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13 (φιλτράρισμα

99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν υπάρχει

πιθανότητα διαφυγής.

Σακούλα s-bag XXL 4 λίτρων

Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας σάς

επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα

συλλογής σκόνης, και συνεπώς να αλλάζετε σακούλα

λιγότερο συχνά.

Πέλμα Tri-active

Αυτό το μοναδικό πέλμα έχει αεροδυναμικό

σχεδιασμό για μέγιστη αποτελεσματικότητα, διαθέτει

πλαϊνές βούρτσες για την απομάκρυνση της σκόνης

από γωνίες και καμπύλες, και μπροστινό άνοιγμα για

απορρόφηση των μεγάλων κομματιών. Έτσι,

επιτυγχάνετε άμεση καθαριότητα με κάθε κίνηση.

Σχεδιασμός

Χρώμα: Αυτοκρατορικό κόκκινο

Απόδοση

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 2200 W

Iσχύς εισόδου (IEC): 2000 W

Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 500 W

Απορρόφηση (μέγ.): 34 kPa

Ροή αέρα (μέγ.):

47 l/s

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 78 dB

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 4 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο Ultra Clean

Air HEPA 13

HEPA Air Seal

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 12 m

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός λακαριστός

τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων

Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Κασέτα Clean Comfort

Σύνδεση: Κουμπί

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος ή

αποθήκευσης: Πίσω και κάτω

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Έλεγχος ισχύος:

Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Μήκος καλωδίου: 9 m

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive

Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Αποθήκευση αξεσουάρ: Στη λαβή

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος: 6,3 κ.
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