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Maximális teljesítmény
Alacsonyabb energiafogyasztás

A Philips Performer a legmagasabb porfelszívási arányt* biztosítja minden padlón a nagy hatékonyságú

motornak és az egyedülálló TriActive+ szívófejnek köszönhetően. A készülék HEPA13 szűrővel és egyszerűen

használható porzsák-eltávolító rendszerrel van felszerelve.

Kiemelkedő tisztítási hatékonyság

A-osztályú teljesítmény keménypadló esetén

Nagy hatékonyságú motor a nagy teljesítmény érdekében

Az új 3 az 1-ben TriActive+ szívófej: a durva és finom port is felszippantja

Tökéletes kényelem

4 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

Beépített antiallergén rendszerrel

A HEPA13 és a HEPA AirSeal a por több mint 99%-át magában tartja

Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

Az S-bag Classic Long Performance akár 50%-kal is tovább tart
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Fénypontok

A-osztályú, keménypadló esetén

A termék a legmagasabb tisztítási

teljesítményt nyújtja a kemény padlókon.

100%-ban összegyűjti a port!

Nagy hatékonyságú motor

A nagy hatékonyságú motort úgy

optimalizálták, hogy kevesebb energiát

használjon nagyobb légáram előállításához.

TriActive+ szívófej

A TriActive+ szívófej 3 tisztítási műveletet

végez el egyszerre: 1) Speciális talpával

gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a

szálak tövéből is eltávolítja a port 2) Az elején

lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződéseket

is felszippantja 3) A két oldalsó kefe felsepri a

bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

4 literes portartály-kapacitás

A speciális kialakítású 4 literes portartály

lehetővé teszi porzsákjának optimális

használatát, így a takarítást nem kell

félbeszakítania.

HEPA13 antiallergén szűrés

A HEPA13 szűrő és az AirSeal a pormentes

környezet és a tiszta, allergénmentes levegő

érdekében még a legfinomabb porszemeket is

kiszűri, mielőtt a készülék kifújná a levegőt. A

kiáramló levegő még a szoba levegőjénél is

tisztább.

ECARF tanúsítvány

Ezt a HEPA 13 szűréssel működő porszívót az

Európai Központi Allergiakutató Alapítvány

(ECARF) Allergiabarátnak minősítette. A HEPA

13 szűrő a kifújt levegőt a kutya- és

macskaszőrről, poratkáktól és pollenekből

származó allergének akár 99,95%-ától is

megtisztítja, így járulva hozzá az allergiabarát

otthoni környezethez.

S-bag Classic Long Performance

Ezt az új Philips szintetikus porzsákot úgy

fejlesztették ki, hogy biztosítsa a porszívó

hosszan tartó teljesítményét, vagyis a magas

szintű szívóerőt és a lehető legnagyobb

szűrést, egészen addig, amíg a porzsák meg

nem telik, és készen nem áll a kidobásra.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Éves energiafogyasztás: 45,9 kWh

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1250 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 1500 W

Zajszint: 79 dB

Kialakítás

Szín: Világos bronz

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag Classic Long

Performance

Portartály kapacitása: 4 L

EPA AirSeal

Kimeneti levegőszűrő: HEPA13 szűrő

Motorvédő szűrő: Három réteg

Felhasználhatóság

Hatósugár: 10 m

Hordfogantyú: Felső és elülső

Vezetékhossz: 7 m

Portartály-telítettség jelző

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Csőcsatlakozás: ActiveLock

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Normál szívófej: TriActive+ szívófej

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 500 x 320

x 280 mm

Készülék tömege: 6,3 kg
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