
 

Odkurzacz workowy

Performer

 
2200 W

Moc ssania 500 W

Zmywalny filtr HEPA 13

Animal

 

FC9174/01 Niespotykana moc ssania
Moc ssania 500 W zapewnia czyszczenie bez wysiłku

Odkurzacz Philips Performer oferuje największą moc ssania, która zapewnia

sprzątanie bez wysiłku. Dzięki higienicznemu filtrowi i łatwemu systemowi

wyjmowania worka na kurz odkurzacze tej serii są bezlitosne dla kurzu i brudu.

Niezwykła dokładność czyszczenia

Silnik o mocy 2200 W zapewniający maksymalną moc ssania 500 W

Bardzo wydajny system antyalergiczny

Uszczelnienie HEPA AirSeal i filtr HEPA 13

Pieczęć jakości ECARF — możesz jej zaufać

Dokładne odkurzanie

Worek na kurz s-bag XXL o pojemności 4 litrów zapewnia długi czas użytkowania

Doskonałe czyszczenie dywanów i mebli

Turboszczotka usuwa o 25% więcej włosów i kłaczków kurzu

Łatwe sprzątanie podłóg wokół mebli

Nasadka TriActive o wyjątkowym, potrójnym działaniu



Odkurzacz workowy FC9174/01

Zalety Dane techniczne

Duża moc czyszczenia

Niezwykle wydajny silnik o mocy 2200 W

zapewnia maksymalną moc ssania 500 W, co

gwarantuje doskonałe efekty sprzątania.

Uszczeln. HEPA AirSeal, filtr HEPA 13

Odkurzacz firmy Philips został zaprojektowany

tak, aby całe zassane powietrze przechodziło

przez zmywalny filtr HEPA 13 (pochłaniający

99,95% kurzu), zanim zostanie wydmuchane.

Pochłania cały kurz.

Worek na kurz s-bag XXL o poj. 4 l

Duża pojemność worka umożliwia jego

zoptymalizowane użycie i oznacza rzadszą

konieczność wymiany.

Turboszczotka

Turboszczotka głęboko czyści dywany oraz

szybko usuwa z nich włosy i kłaczki kurzu.

Obrotowa szczotka usuwa drobiny kurzu i

włosy, dzięki czemu dywany są o 25%

czystsze. Jest ona wyposażona w kółka, które

zapobiegają powstaniu uszkodzeń w

przypadku użycia jej na twardej podłodze.

Wzornictwo

Kolor: Czerwony

Filtracja

Typ worka na kurz: Worek s-bag

Filtr wylotowy: Filtr Ultra Clean Air HEPA 13

Pojemność pojemnika na kurz: 4 l

Uszczelnienie HEPA Air

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Wydajność

Nadmuch (maks.): 47 l/s

Moc wejściowa (IEC): 2000 W

Moc wejściowa (maks.): 2200 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 78 dB

Moc ssania (maks.): 500 W

Podciśnienie (maks.): 34 kPa

Parametry użytkowe

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Kaseta Clean Comfort

Łączenie rury: Przycisk

Wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Typ rury: Metalowa, lakierowana,

dwuczęściowa rura teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Zasięg działania: 10 m

Długość przewodu: 7 m

Waga i wymiary

Waga produktu: 6,3 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

500 x 320 x 280 mm
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