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Erittäin suuri imuteho silloinkin, kun pölypussi täyttyy*
2100 W:n moottori ja 5 litran pölykapasiteetti

Tehokkaan 2100 W:n moottorin ja erikoismuotoillun pölysäiliönsä ansiosta Philips PerformerPro -pölynimurin

ilmankierto on tehokasta, jolloin imuteho on korkea. Erinomainen siivoustulos silloinkin, kun pölypussi täyttyy!*

Erittäin puhdasta jälkeä

2100 watin moottori tuottaa jopa 475 watin imutehon

Edistyksellinen Airflow Max-tekniikka takaa erinomaisen imutehon

Vähemmän tyhjennystaukoja 5 litran pölysäiliön ansiosta

Uusi kolmitoiminen TriActive-suutin poimii karkean ja hienon pölyn

Allergisille sopiva järjestelmä integroituna

EPA12-suodatin suodattaa 99,5 % pölystä

s-bag Ultra Long Performance vangitsee hienotkin pölyhiukkaset

Käyttömukavuus

360Flexin ansiosta liikuttelu on sulavaa

Erittäin pitkän kädensijan ansiosta yletyt entistä pitemmälle
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Kohokohdat

2100 watin moottori

2 100 watin moottori tuottaa jopa 475 watin

imutehon, mikä takaa erinomaisen

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 sivuilla olevat

ilmakanavat keräävät pölyn ja roskat

huonekalujen ja seinien vierustoilta.

EPA 12 -suodatin

Tämä poistoilmansuodatin suodattaa 99,5 %

pölystä, joten huoneilma pysyy lähes

pölyttömänä.

s-bag Ultra Long Performance

Philipsin s-bag ULP -pölypussissa on viisi

tukkeutumattomasta materiaalista valmistettua

kerrosta, jotka suodattavat hienojakoisetkin

pölyhiukkaset. Korkealaatuinen suodatin

tehostaa imurointia ja parantaa ilmanlaatua

sekä säilyttää pölynimurin imutehon korkeana

pölypussin täyttyessäkin. TÜV Rheinland

Groupin sertifioima s-bag ULP -pölypussi on

puolueettomasti testattu. Se kestää 80 %

kauemmin kuin tavalliset paperiset pölypussit.

360Flex-liitäntä

Philips 360Flex liitännän ansiosta imuriletkua

voi kiertää 360 astetta, mikä varmistaa imurin

sujuvan liikuteltavuuden ahtaissakin paikoissa.

Erittäin pitkä kädensija

Ergonomisesti muotoiltua kädensijaa on

kätevä käyttää. Sen pitkän putken avulla yletyt

kauemmas, joten voit helposti puhdistaa

hankalatkin kohdat. Putkessa olevalla

liukusäätimellä voit säätää imuritehoa

kumartumatta.

5 litran pölykapasiteetti

Erikoismuotoiltua 5 litran pölysäiliötä ei

tarvitse vaihtaa usein.

Airflow Max -tekniikka

Airflow Max-tekniikka maksimoi ilmanvaihdon

ja pölypussin laskokset avautuvat tasaisesti,

jolloin imuteho säilyy hyvänä pussin

täyttyessäkin.
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Tekniset tiedot

Muotoilu

Väri: Tähdensininen

Suorituskyky

Ilmankierto (enintään): 47 l/s

Tuloteho (IEC): 1 800 W

Syöttöteho (enintään): 2100 W

Äänentaso: 79 dB

Imuteho (enintään): 475 W

Alipaine (enintään): 35 kPa

Suodatus

Pölypussin tyyppi: s-bag Ultra Long

Performance

Poistosuodatin: Super Clean Air HEPA 12 -

suodatin

Moottorin suodatin: Kolmikerroksinen

Pölykapasiteetti: 5 V

Käytettävyys

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Kantokahva: Päällä ja edessä

Pölysäiliö täynnä -ilmaisin

Putkiliitin: Kartiomainen

Renkaan tyyppi: Kuminen

Virranhallinta: Sähköinen laitteessa

Toimintasäde: 9 m

Johdon pituus: 6 m

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Vakiosuutin: TriActive-suutin

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin,

Pieni suutin

Tarvikesäilytys: Varren pidikkeessä

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 5,0 kg

Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 310 x 300 mm

* Imuteho testattu kansainvälisen IEC 60312-1 -

standardin mukaisesti. Testin on suorittanut

ulkopuolinen testauslaitos SLG Prüf- und

Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V.,

elokuu 2012)
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