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Didžiausia siurbiamoji galia net prisipildžius maišeliui*
su 2100 W varikliu ir 5 l dulkių maišeliu

„Philips PerformerPro“ dulkių siurblys turi galingą 2100 W variklį, specialiai sukurtą dulkių kamerą ir didelį oro

srautą, dėl kurio siurbiamoji galia yra itin didelė. Valymo rezultatai bus puikūs net prisipildžius dulkių

maišeliams!*

Puikiai valo

2100 W variklis sukuria maks. 475 W siurbimo galią

Moderni „Airflow Max“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą

5 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

Naujasis „trys viename“ „TriActive“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Integruota antialerginė sistema

EPA 12 filtras su 99,5 % dulkių filtravimo sistema

Į l. ilgo naud. klasik. S tipo maiš. patenka net ir smulk. dulkės

Patogumas

360 laipsnių kampu pasukama lanksti žarna – sklandus valdymas

Itin lengva rankena su oro slankikliu, kad būtų galima dar toliau pasiekti
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Ypatybės

2100 vatų variklis

2100 W variklis generuoja maks. 475 W

siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus

valymas.

„TriActive“ antgalis

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu

metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai

sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia

didelius trupinius per didelę priekyje esančią

angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias

dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

EPA 12 filtras

Šis specialus išėjimo filtras surenka 99,5 %

dulkių, prieš išpučiant orą atgal į kambarį; taip

užtikrinama, kad aplinkoje neliktų dulkių.

L. ilgo naud. klasik. S tipo maiš.

„Philips s-bag Ultra Long Performance“ tipo

maišelis, pagamintas iš penkių sluoksnių

aukštos kokybės neužsikemšančios

medžiagos, surenka smulkiausias dulkes. Šiuo

puikiu filtravimo būdu užtikrinamas geresnis

valymas ir švaresnis oras jūsų namuose.

Naudojant kelių sluoksnių filtrą užtikrinama

didelė siurbiamoji galia per visą maišelio

naudojimo laiką. „s-bag ULP“ dulkių maišelį

išbandė ir patvirtino nepriklausomų tyrimų

institutas – „TÜV Rheinland“ grupė. Įrodyta,

kad šio tipo maišelis naudojamas 80 % ilgiau

nei įprastas dulkių maišelis.

360 laipsnių kampu pasukama žarna

Naudodami „Philips“ dulkių siurblį su 360

laipsnių kampu pasukama lanksčia žarna

galėsite siurbti judėdami 360 laipsnių kampu.

Itin ilga rankena su oro slankikliu

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti.

Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti

ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

Naudodami oro slankiklį galėsite reguliuoti

siurbiamąją galią nepasilenkdami.

5 l dulkių maišelis

Specialiai sukurta 5 l dulkių kamera leidžia

optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite

valyti ilgiau.

„Airflow Max“ technologija

„Airflow Max“ technologija maksimaliai

padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis

prisipildo tolygiai ir išgaunama maksimali

siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!
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Specifikacijos

Konstrukcija

Spalva: Mėlyna „Star blue“

„Performance“

Oro srovė (maks.): 47 l/s

Įeinanti energija (IEC): 1800 W

Įeinanti energija (maks.): 2100 W

Garso lygis: 79 dB

Siurbimo galia (maks.): 475 W

Siurbimas (maks.): 35 kPa

Filtravimas

Dulkių maišelio tipas: L. ilgo naud. klasik. S

tipo maiš.

Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12

filtras

Variklio filtras: Trigubas sluoksnis

Dulkių tūris: 5 l

Naudojimo trukmė

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

Dulkių maišelio pilnumo indikatorius

Vamzdžio sujungimas: Kūginis

Su ratukais: Guma

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Veikimo spindulys: 9 m

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis

Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 5,0 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 500 x 310 x

300 mm

* *Siurbimo galia patikrinta vadovaujantis tarptautiniu

standartu IEC 60312-1, patikrą atliko išorinis patikrų

institutas „SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH“ („Philips

Consumer Lifestyle B.V.“, 2012 m. rugpjūčio mėn.)
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