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FC9176/01 Kaikkien aikojen suurin imuteho
500 W:n imuteho tekee siivouksesta helppoa

Philips Performer -pölynimurien keskeisin etu on, että niiden ainutlaatuisen

imutehon ansiosta siivous on todella vaivatonta. Lisäksi Performer-

pölynimureissa on hygieeninen suodatin ja kätevä pölypussin poistojärjestelmä,

joten pääset helposti eroon kaikesta pölystä ja liasta.

Loistava suorituskyky

2200 watin moottori tuottaa enintään 500 watin imutehon

TriActive-suutin tekee 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla

Parkettisuutin poistaa tarttunutta likaa 3 kertaa tehokkaammin

Helppoa siivousta

Infrapunakaukosäätimellä voit unohtaa kumartelun

Käytä 10 metrin etäisyydellä ilman virtajohdon irrottamista

Suuri 4 litran pölysäiliö vähentää pölypussien vaihtotarvetta

Allergiaystävällisyys

HEPA 13 -suodatin poistaa 99,9 % hiukkasista, ECARF-sertifioitu

Helppokäyttöiset S-bag-pölypussit kestävät jopa 50 % pidempään

Luotettavaa varmuutta

Luotettavaa eurooppalaista huippulaatua
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Kohokohdat

Tehokasta puhdistusta

2200 watin moottori tuottaa enintään 500

watin imutehon, joka takaa täydellisen

siivoustuloksen

TriActive-suutin

TriActive-suutin tekee 3 siivoustoimintoa

yhdellä vedolla: 1) Sen erikoismuotoiltu

pohjalevy avaa varovasti lattiamattoa, jotta

syvälle painunut pölykin saadaan imettyä. 2)

Se imee etuosan suuremman imuaukon kautta

isommat roskat. 3) Sen kaksi sivuharjaa

lakaisevat pölyn ja roskat huonekalujen ja

seinien vierustoilta.

Tehokas parkettisuutin

Super Parquet -suuttimen avulla saat kovat

lattiapinnat erittäin puhtaiksi yhdellä vedolla

vahingoittamatta niitä. Imukykyisten

mikrokuitutyynyjen ja imutehon ansiosta lattiat

puhdistuvat ilman puhdistusaineita tai harjoja.

Kaukosäädin ja ergonominen kahva

Uudella kaukosäätimellä voit käynnistää tai

sammuttaa imurin ja säätää imutehoa

käymättä imurin luona. Säätimet on sijoitettu

kätevästi ergonomisesti muotoiltuun kahvaan,

ja kaukosäädin viestii imurin kanssa

infrapunan välityksellä. Siivous on entistä

miellyttävämpää ja helpompaa!

10 metrin käyttöetäisyys

Virtajohtoa ei tarvitse siirtää pistorasiasta

toiseen kovinkaan usein 10 metrin

käyttöetäisyyden ansiosta.

Suuri 4 litran säiliö

Suuren 4 litran pölysäiliön ansiosta

pölypussiin mahtuu enemmän ja se on

vaihdettava harvemmin.

HEPA 13 -suodatin

HEPA 13 -suodatinjärjestelmä on kehitetty

erityisesti allergikkojen tarpeisiin ja

tavanomaista korkeampaa hygieniatasoa

vaativiin oloihin. Se poistaa 99,9 %

pölyhiukkasista, kuten siitepölystä, eläinten

karvoista ja pölypunkeista. ECARF-

allergiasertifioitu.

Helppokäyttöinen S-bag-pölypussi

S-bag-pölypussit kestävät jopa 50 %

pidempään eivätkä heikennä imutehoa ennen

täyttymistään. Yksi pölypussi sopii kaikkiin

pölynimurimalleihin. Sulkemismekanismi

helpottaa pölypussin vaihtoa.

Valmistettu Euroopassa

Nauti eurooppalaisen suunnittelun, testauksen

ja valmistuksen korkealaatuisesta

lopputuloksesta.
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Tekniset tiedot

Muotoilu

Väri: Läpikuultava savunharmaa

Suodatus

Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi

Poistosuodatin: Ultra Clean Air HEPA 13 -

suodatin

Pölykapasiteetti: 4 V

HEPA Air Seal

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin,

Pieni suutin

Lisäsuutin: Tehokas parkettisuutin

Vakiosuutin: TriActive-suutin

Suorituskyky

Ilmankierto (enintään): 47 l/s

Tuloteho (IEC): 2 000 W

Syöttöteho (enintään): 2 200 W

Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB

Imuteho (enintään): 500 W

Alipaine (enintään): 34 kPa

Käytettävyys

Kantokahva: Päällä ja edessä

Clean Comfort Cassette

Putkiliitin: Painike

Pölysäiliö täynnä -ilmaisin

Virranhallinta: Sähköinen kädensijassa

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Renkaan tyyppi: Kuminen

Toimintasäde: 10 m

Johdon pituus: 7 m

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 6,3 kg

Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 320 x 280 mm

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2019‑03‑15

Versio: 20.3.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

