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A legnagyobb szívóteljesítmény, a porzsák telítődésekor is*

2000 W motorral és 5 literes portartály-kapacitással

A Philips PerformerPro porszívó nagy teljesítményű, 2000 W-os motorja és különleges kialakítású portartálya

erős légáramot biztosít, így a lehető legnagyobb szívóteljesítményt kínálja. A porzsák telítődésekor is kiváló

tisztítási hatékonyságot biztosít.*

Kiváló takarítási eredmény

450 W maximális szívóerővel rendelkező 2000 W motor

Forradalmi Airflow Max technológia az extrém szívóteljesítmény érdekében

5 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Beépített antiallergén rendszerrel

EPA 12 szűrő 99,5%-os porszűréssel

Rendkívül tartós kialakítású s-bag: a legfinomabb porszemcséket is összegyűjti

Kényelem

360Flex forgó az egyszerű mozgathatóságért

Extra hosszú markolat légárammal - így a nehezen elérhető helyeken is tisztít

Karcolásvédelem a parketta számára

Lágy tisztítósörtéket tartalmazó parkettaszívóka a karcolás elleni védelemhez



Porzsákos porszívó FC9186/01

Fénypontok Műszaki adatok

2000 wattos motor

A 2000 W-os motor maximálisan 450 W

szívóerőt képes kifejteni a tökéletes tisztaság

érdekében.

TriActive szívófej

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez

egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb

nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2)

Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a

szívókákon beáramló optimalizált

légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó

kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port

és piszkot.

Parkettatisztító szívófej

Ennek a kimondottan kemény padlók gondos

ápolásához tervezett, lágy tisztítósörtékkel

ellátott szívófejnek köszönhetően többé nem

kell tartani attól, hogy megkarcolódik a padló.

s-bag, rendkívül tartós kialakítás

A Philips Rendkívül tartós kialakítású s-bag

porzsákja öt rétegből álló, kiváló minőségű,

eltömődésmentes anyagán még a

legfinomabb porszemek is fennakadnak. Ez a

kiváló szűrőhatás jobb tisztítóhatást és a

lakásban tisztább levegőt eredményez. A

többrétegű szűrés segít fenntartani a porszívók

nagyobb szívóteljesítményét a porzsák teljes

élettartama alatt. A független TÜV Rheinland

Group által tesztelt és tanúsított s-bag ULP

porzsákok a normál porzsákoknál 80%-kal

hosszabb élettartamúnak bizonyultak.

EPA 12 szűrő

A levegő visszafújása előtt a speciális kimeneti

szűrő a por 99,5%-át kiszűri, így a helyiség

tiszta, pormentes marad.

5 literes portartály-kapacitás

A speciális kialakítású 5 literes portartály

lehetővé teszi porzsákjának optimális

használatát, így a takarítást nem kell

félbeszakítania.

Formatervezés

Szín: Telt piros

Teljesítmény

Légáram (max.): 47 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 2000 W

Zajszint (Lc IEC): 79 dB

Szívóteljesítmény (max.): 450 W

Szívóerő (max.): 34 kPa

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag, rendkívül tartós

kialakítás

Kimeneti levegőszűrő: Super Clean Air HEPA

12 szűrő

Motorvédő szűrő: Három réteg

Portartály kapacitása: 5 L

Felhasználhatóság

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Fogantyú: Ergonomikus markolat,

levegőáramlást szabályozó csúszkával

Hordfogantyú: Felső és elülső

Portartály-telítettség jelző

Csőcsatlakozás: Kúpos

Tárolási segédlet: Függőlegesen és

vízszintesen is tárolható

Keréktípus: Gumi

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Hatósugár: 9 m

Vezetékhossz: 6, 9 m

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive szívófej

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 5,0 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 500 x 310

x 300 mm

* A szívóerő az IEC 60312-1 szabvány szerint lett tesztelve

az SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips

Consumer LifeStyle B.V., August 2012) külső tesztelési

intézet által.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑03‑15

Verzió: 8.0.1

EAN: 08 71010 35820 38

www.philips.com

http://www.philips.com/

