
Odkurzacz workowy

Performer

 

1500 W

Nasadka TriActive+

Allergy+

 
FC9175/91

Najwyższa efektywność
Mniejsze zużycie energii

Odkurzacz Philips Performer zapewnia najskuteczniejsze zbieranie kurzu* niezależnie od rodzaju podłogi dzięki

niezwykle wydajnemu silnikowi i wyjątkowej nasadce TriActive+. Produkt ten jest wyposażony w filtr HEPA13, a

także wygodny mechanizm wymiany worka.

Doskonałe efekty odkurzania

Klasa A skuteczności odkurzania twardych podłóg

Wydajny energetycznie silnik o dużej mocy

Nowa nasadka TriActive+ 3 w 1 zbiera drobne i duże cząsteczki kurzu

Nadzwyczajna wygoda

Dłuższe sprzątanie bez opróżniania dzięki pojemności 4 l

Zintegrowany system antyalergiczny

Filtr antyalergiczny z uszczelnieniem AirSeal zatrzymuje ponad 99% kurzu

Jakość przyjazna alergikom — testowana przez ECARF

Worek s-bag Classic Long Performance wytrzymuje do 50% dłużej



Odkurzacz workowy FC9175/91

Zalety

Klasa A odkurzania twardych podłóg

Ten produkt osiąga najwyższą klasę

skuteczności odkurzania twardych podłóg.

Zbiera 100% kurzu!

Silnik o wysokiej wydajności

Silnik o wysokiej wydajności zoptymalizowano

tak, aby zużywał mniej energii, a jednocześnie

zapewniał większą moc ssania.

Nasadka TriActive+

Nasadka TriActive+ umożliwia odkurzanie

podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby: 1)

Za pomocą specjalnie zaprojektowanej

nasadki delikatnie unosi włosie dywanu w

celu dokładnego usunięcia kurzu. 2) Odkurza

większe cząsteczki kurzu przez duży otwór z

przodu. 3) Zamiata kurz i brud wzdłuż mebli i

ścian za pomocą dwóch szczotek bocznych.

Pojemność — 4 l

Specjalnie zaprojektowana komora na kurz o

pojemności 4 l umożliwia optymalne

wykorzystanie worka, dzięki czemu można

sprzątać dłużej.

Filtr antyalergiczny

Filtr antyalergiczny i uszczelnienie AirSeal

wyłapuje nawet najdrobniejsze cząsteczki

kurzu znajdujące się w wydmuchiwanym

powietrzu, co zapewnia ochronę przed kurzem i

czyste powietrze, które jest wolne od

alergenów. Wydmuchiwane powietrze jest

nawet czystsze niż powietrze w pokoju.

Znak jakości ECARF

Odkurzacz z filtrem antyalergicznym otrzymał

znak jakości Europejskiego Centrum Badań

nad Alergiami (ECARF) jako przyjazny chorym

na alergię. Filtr antyalergiczny oczyszcza

powietrze wylotowe z 99,95% alergenów z

sierści psów i kotów, a także z roztoczy i

pyłków, tworząc w domu atmosferę przyjazną

alergikom.

s-bag Classic Long Performance

Ten syntetyczny worek firmy Philips został

opracowany w celu zapewnienia długotrwałej

wydajności odkurzacza, tj. wysokiej mocy

ssania oraz maksymalnej filtracji — aż do

momentu, gdy worek będzie pełny i gotowy do

utylizacji.
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Dane techniczne

Wydajność

Roczne zużycie energii: 45,9 kWh

Moc wejściowa (IEC): 1250 W

Moc wejściowa (maks.): 1500 W

Poziom głośności: 79 dB

Wykończenie

Kolor: Stonowany brąz

Filtracja

Typ worka na kurz: s-bag Classic Long

Performance

Pojemność pojemnika na kurz: 4 L

Uszczelnienie EPA AirSeal

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: Potrójna warstwa

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 10 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Długość przewodu: 7 m

Wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Łączenie rury: ActiveLock

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Dodatkowa nasadka: Nasadka do twardych

podłóg

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive+

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

500 x 320 x 280 mm

Waga produktu: 6,3 kg
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