
Odkurzacz workowy

Performer

 

EnergyCare

 
FC9179/01

Co dzień bardziej ekologicznie
Oszczędność 35% energii dzięki wydajnemu silnikowi HD*

Odkurzacz Philips Performer oferuje największą moc ssania, która zapewnia sprzątanie bez wysiłku. Nowy,

wydajny silnik HD zużywa do 35% mniej energii przy zachowaniu doskonałej mocy ssania.

Pobiera mało prądu, zapewnia wspaniałe efekty

Nowy silnik HD o mocy 1250 W zapewniający maksymalną moc ssania 375 W

Mniej zanieczyszczone środowisko

Co najmniej 60% wyrobów plastikowych podlega utylizacji

Zmniejsza obciążenie pleców/nadgarstków

Wyjątkowy, ergonomiczny uchwyt PostureProtect

Sterowanie bez konieczności schylania

Przyciski sterujące na uchwycie

Bardzo wydajny system antyalergiczny

Uszczelnienie HEPA AirSeal i zmywalny filtr HEPA 13



Odkurzacz workowy FC9179/01

Zalety Dane techniczne

Nowy silnik HD o mocy 1250 W

Wysokowydajny silnik HD (o wysokiej gęstości

mocy) 1250 W zapewnia maksymalną moc

ssania 375 W, zużywając o 35% mniej energii

bez uszczerbku na jakości sprzątania.

Uchwyt PostureProtect

Korzystanie z opatentowanego uchwytu

PostureProtect zapewnia cztery razy lepszą

postawę ciała: zmniejsza częstotliwość

schylania podczas sprzątania i podtrzymuje

nadgarstki w wygodnej pozycji. Sterowanie jest

jeszcze wygodniejsze i łatwiejsze dzięki dwóm

uchwytom oraz przyciskom dostępnym w

zasięgu palca.

Obsługa przez naciśnięcie przycisku

Dzięki przyciskom na uchwycie możesz

wygodnie sterować odkurzaczem — bez

schylania!

Nasadka Tri-Active

Ta wyjątkowa nasadka ma aerodynamiczny

kształt zapewniający maksymalną efektywność

sprzątania: szczotki boczne

usuwające kurz z narożników i krzywizn oraz

otwór z przodu służący do zbierania większych

cząstek brudu. Każdy ruch to natychmiastowa

czystość.

Uszczeln. HEPA AirSeal, filtr HEPA 13

Odkurzacz został zaprojektowany tak, aby całe

zassane powietrze przechodziło przez

zmywalny filtr HEPA 13 (pochłaniający 99,95%

kurzu), zanim zostanie wydmuchane.

Pochłania cały kurz.

Wzornictwo

Kolor: Szarobeżowy

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 1250 W

Moc wejściowa (IEC): 1250 W

Moc ssania (maks.): 375 W

Podciśnienie (maks.): 28 kPa

Nadmuch (maks.): 39 l/s

Poziom hałasu (Lc IEC): 76 dB

Filtracja

Pojemność na kurz: 4 l

Typ worka na kurz: Worek s-bag

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Zmywalny

filtr Ultra Clean Air HEPA 13

Uszczelnienie HEPA Air

Parametry użytkowe

Promień działania: 12 m

Długość przewodu: 9 m

Typ rury: Metalowa, lakierowana,

dwuczęściowa rura teleskopowa

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Wskaźnik napełnienia worka

Kaseta Clean Comfort

Połączenie: Przycisk

System ułatwiający przechowywanie: Z tyłu i

na dole

Typ kółek: Gumowe

Regulacja mocy: Elektroniczna na uchwycie

Nasadki i akcesoria

Uniwersalna nasadka: Nasadka Tri-Active

Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała

Przechowywanie akcesoriów: Na uchwycie

Wymiary i waga

Waga: 6,5 kg

* W porównaniu do odkurzacza Philips o mocy 2000 W;

badania wewnętrzne firmy Philips, 2008.
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