
 

Aspirator cu sac

Performer

 
2200 W

Putere de aspirare de 500 W

Filtru HEPA 13

Super Parquet

 

FC9176/01 Cea mai mare putere de aspirare obţinută

vreodată
Putere de aspirare de 500 Waţi pentru curăţare fără efort

Cea mai mare putere de aspirare obţinută vreodată, care are drept rezultat o

curăţare fără efort: iată ce îţi oferă Philips Performer. Beneficiind de un filtru igienic

şi un sistem de îndepărtare uşoară a sacului de praf, Performer rezolvă problema

prafului şi a murdăriei.

Performanţă superioară

Motor de 2200 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 500 Waţi

Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare

Capul Super Parquet elimină de 3 ori mai multă mizerie lipicioasă

Curăţare fără efort

Telecomandă cu tehnologie wireless IR, astfel încât nu mai trebuie să te apleci

Raza de acţiune mare, de 10 metri, îţi permite să ajungi mai departe fără a scoate

aspiratorul din priză

Capacitatea mare, de 4 litri, asigură mai puţine înlocuiri ale sacului

Anti-alergeni

Filtrul HEPA13 certificat ECARF reţine 99,9 % din praf

Sacii s-bag pot fi folosiţi cu până la 50 % mai mult

Calitatea în care poţi avea încredere

Fabricat în Europa, pentru calitate în care poţi avea încredere



Aspirator cu sac FC9176/01

Repere

Curăţare exemplară

Motor de 2200 Waţi foarte eficient, ce

generează o putere de aspirare de max. 500

Waţi pentru rezultate perfecte.

Cap de aspirare TriActive

Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de

curăţare dintr-o singură mişcare: 1) Desprinde

uşor fibrele covorului datorită designului

special al tălpii pentru a îndepărta praful în

profunzime. 2) Aspiră particulele mari prin

deschizătura din partea din faţă a tălpii. 3)

Adună praful şi murdăria din dreptul mobilei şi

pereţilor cu ajutorul celor două perii laterale.

Cap de aspirare Super Parquet

Capul Super Parquet îţi permite curăţarea dintr-

o singură mişcare a podelelor dure de toate

tipurile, fără riscul deteriorării. Utilizând

capacitatea de absorbţie a lavetelor din micro-

fibre, împreună cu puterea de aspirare a

aspiratorului, obţii rezultate maxime fără a fi

necesari detergenţi sau perii.

Telecomandă cu mâner ergonomic

Cu noua telecomandă, poţi opri aspiratorul şi

poţi modifica setările de aspirare fără a merge

lângă aparat şi a întrerupe curăţarea.

Butoanele de comandă sunt amplasate comod

pe mânerul ergonomic, iar semnalele se trimit

către aspirator prin tehnologie wireless cu

infraroşu. Pentru o curăţare mai comodă şi mai

uşoară!

Rază de acţiune mare, de 10 metri

Cu o rază de acţiune de 10 metri de la priză la

capul de aspirare, poţi să aspiri mai mult timp

fără a schimba priza.

Capacitate mare, de 4 litri

Compartimentul pentru praf de mare capacitate

poate colecta până la 4 litri înainte ca sacul să

fie înlocuit.

Filtru HEPA13

Sistemul nostru de filtrare HEPA13 captează

99,9 % din praful fin, inclusiv polen, păr de

animale şi acarieni, pentru persoanele care

suferă de alergii şi oricine îşi doreşte un nivel

mai ridicat de igienă. Certificat ca fiind anti-

alergeni de ECARF.

Saci s-bag

Sacii s-bag pot fi folosiţi cu până la 50 % mai

mult şi asigură o putere maximă de aspirare

până când se vor umple. Sacul este adecvat

pentru toate modelele, având un mecanism de

etanşare pentru golire uşoară.

Fabricat în Europa

Acest produs este proiectat, testat şi fabricat în

Europa, astfel încât să te bucuri de calitate la

cel mai ridicat nivel.
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Specificaţii

Design

Culoare: Negru fumuriu translucid

Filtrare

Model sac de praf: s-bag

Filtru de evacuare: Filtru Ultra Clean Air HEPA

13

Capacitate praf: 4 l

Etanşare HEPA

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Cap de aspirare mic

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

Super Parquet

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Performanţă

Flux de aer (max): 47 l/s

Putere de intrare (IEC): 2000 W

Putere de intrare (max): 2200 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 78 dB

Putere de aspirare (max.): 500 W

Vid (max): 34 kPa

Uşurinţă în utilizare

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Casetă igienică pentru praf

Cuplaj tub: Buton

Indicator umplere sac de praf

Control energie: parte electronică pe mâner

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Model roţi: Cauciuc

Rază de acţiune: 10 m

Lungime cablu: 7 m

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 6,3 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 320

x 280 mm
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