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Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*

med 2100 W motor og 5 L støvkapacitet

Med den kraftfulde 2100 W motor og det specialdesignede støvkammer fastholder Philips PerformerPro-

støvsugeren en kraftig luftstrøm og giver dig den højeste sugestyrke. For fantastiske rengøringsresultater, selv når

posen fyldes op!*

Flotte rengøringsresultater

2100 W motor genererer maks. 475 W sugestyrke

Revolutionerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugestyrke

5 L støvkapacitet for lang tids rengøring

Nyt 3-i-1 TriActive-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv

Integreret anti-allergisystem

EPA 12 filter med 99,5% filtrering af støv

s-bag med ultralang brugstid opfanger endnu mere fint støv

Komfort

360Flex drejefunktion for slange for nem manøvrering

Ekstra langt greb med luftrende giver længere rækkevidde
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Vigtigste nyheder

2100 W motor

Motoren på 2100 W genererer op til 475 W

sugestyrke, hvilket sikrer et fantastisk

rengøringsresultat.

TriActive-mundstykke

TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin

på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv

med den specielt designede sål for at fjerne

støv i dybden 2) Den suger større ting op med

den store åbning på forsiden 3) Den samler

støv og snavs op tæt langs møbler og vægge

med luftkanalerne i venstre og højre side.

EPA 12-filter

Dette særlige udblæsningsfilter fanger 99,5 %

af støvet, inden luften blæses tilbage i rummet,

og sikrer således et ret og fuldstændigt støvfrit

miljø.

s-bag med ultralang brugstid

Philips s-bag Ultra Long Performance

fremstillet af fem højkvalitative lag bestående

af ikke-tilstoppende materiale optager selv det

fineste støv. Denne fremragende filtrering giver

et bedre rengøringsresultat og renere luft i

hjemmet. Den flerlagede filtrering bevarer også

støvsugerens høje sugestyrke i løbet af hele

posens levetid. S-bag ULP er blevet testet og

certificeret af det uafhængige testinstitut TÜV

Rheinland Group og holder beviseligt op til 80

% længere sammenlignet med en

standardstøvpose.

360Flex drejefunktion for slange

Philips 360Flex-drejefunktionen leverer

komplet 360 graders af rotation af slangen,

hvilket gør det nemt at manøvrere støvsugeren

rundt i huset.

Ekstra langt greb med luftrende

Dette ergonomisk formede greb er praktisk i

brug. Ekstra langt design giver dig længere

rækkevidde, så du nemt kan rengøre vanskeligt

tilgængelige steder. Luftrenden giver dig

mulighed for at tilpasse sugestyrken uden at

skulle bukke dig.

5 L støvkapacitet

Det specielt designede 5 L støvkammer giver

dig mulighed for at sikre en optimal brug af

støvposen, så kan du gøre rent i længere tid.

Airflow Max-teknologi

Airflow Max-teknologi optimerer luftstrømmen,

så støvposen folder sig ensartet ud, og du får

den højeste sugestyrke, selv efterhånden som

posen fyldes op!
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Specifikationer

Design

Farve: Blå

Performance

Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Indgangseffekt (IEC): 1800 W

Indgangseffekt (maks.): 2100 W

Lydniveau: 79 dB

Sugeeffekt (maks.): 475 W

Vakuum (maks.): 35 kPa

Filtrering

Støvposens type: s-bag med ultralang brugstid

Støvfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter

Motorfilter: Trelaget

Støvkapacitet: 5 L

Brugervenlighed

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Bærehåndtag: Top og front

Indikator for fuld støvbeholder

Rørkobling: Konisk

Hjultype: Gummi

Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Aktionsradius: 9 m

Ledningslængde: 6 m

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: TriActive-mundstykke

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Tilbehørsopbevaring: På rørclip

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 5,0 kg

Produktets mål (L x B x H): 500 x 310 x

300 mm

* Sugestyrke testet i overensstemmelse med den

internationale standard IEC 60312-1, testet af det

eksterne testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs

GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august 2012)
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