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Napról napra egyre inkább környezetbarát
35%-os energiamegtakarítás a rendkívül hatékony HD-

motorral*

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítményével a takarítás nem fárasztó: ez

a Philips Performer lényege. Az új, nagy teljesítményű HD-motor kiváló szívóerőt

biztosít, és akár 35%-kal kevesebb energiát fogyaszt.

Alacsony energia fogyasztás, nagy teljesítmény

Új 1250 wattos HD-motor akár 375 wattos maximális szívóerővel

Kevesebb környezetkárosító anyag

A műanyagok legalább 60%-a újrahasznosított

Nem terheli a hátat és a csuklót

Egyedi, ergonomikus kialakítású PostureProtect markolat

Hajolgatás nélküli szabályozási lehetőség

Ujjal történő szabályozás a markolaton

Igazán hatékony antiallergén rendszer

HEPA AirSeal szigetelés és mosható HEPA 13 szűrő



Porzsákos porszívó FC9179/01

Fénypontok Műszaki adatok

Új 1250 wattos HD-motor

A nagy teljesítményű, 1250 Watt HD-motor

375 Watt maximális szívóerőre képes motor

35%-kal kevesebb energiát fogyaszt a

végeredmény tekintetében.

PostureProtect markolat

A szabadalmaztatott PostureProtect markolat

4x jobb testhelyzetet tesz lehetővé, kedvező

pozíciót biztosít csuklójának, és egyúttal

megkíméli Önt a takarítás közbeni

hajolgatástól. A markolatok könnyűvé teszik a

manőverezést és porszívó ujjal történő

szabályozását.

Ujjal történő szabályozás

A markolatokon található gombok segítségével

könnyedén, hajolgatás nélkül üzemeltetheti

porszívóját.

Tri-Active szívófej

A különleges szívófej aerodinamikus kivitele a

tisztítás maximális hatékonyságát célozza

meg, oldalsó keféi a sarkokat és az egyenetlen

felületeket tisztítják, az elülső nyílás pedig a

nagyobb méretű szennyeződéseket szippantja

be. Így minden mozdulat azonnal ragyogó

tisztaságot teremt!

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő

Ezt a porszívót úgy tervezték, hogy az összes

beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn

(99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen

nincs menekvés!

Kivitel

Szín: Szürkésdrapp

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 1250 W

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1250 W

Szívóteljesítmény (max.): 375 W

Szívóerő (max.): 28 kPa

Légáram (max.): 39 l/mp

Zajszint (Lc IEC): 76 dB

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 4 l

Porzsák típusa: s-bag porzsák

Kimeneti levegőszűrő: Ultra Clean Air HEPA

13 mosható szűrő

HEPA légelzárás

Felhasználhatóság

Hatósugár: 12 m

Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes

teleszkópos cső

Hordfogantyú: Felső és elülső

Porzsáktelítettség-jelző

Clean Comfort kazetta

Csatlakozás: Gomb

Tárolási segédlet: Hátulsó és alsó rész

Keréktípus: Gumi

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

fogantyún található

Vezetékhossz: 9 m

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive szívófej

Tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis szívófej

Tartozékok tárolása: A markolaton

Tömeg és méretek

Tömeg: 6,5 kg

* A Philips 2000 wattos porszívójával összehasonlítva -

Philips belső mérési eredmény, 2008.
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