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Максимална всмукателна мощност, дори когато торбата се пълни*

с 2000-ватов мотор и 5 л вместимост за прах

С мощен 2000-ватов мотор и специално проектирано отделение за смет, Philips PerformerPro поддържа силна въздушна

струя, за да ви осигури най-голямата засмукваща мощност. За отлични резултати при почистване, дори когато торбата е

започнала да се пълни!*

Отлично почистване

2000 W мотор създава макс. 450 W всмукателна мощност

Революционна технология AirFlow Max за екстремално всмукване

5 л вместимост за смет за по-дълго почистване

Накрайник TriActive с уникално действие "3 в 1"

Високоефективен въздушен филтър

AFS микрофилтър за чист въздух в дома ви

Изключително дълготрайната торба s-bag улавя и най-финия прах

Изключителни резултати при мебели и завеси

Въртяща се мини турбо четка за лесно почистване на косми и пух

Удобство

Маркуч с шарнир 360Flex за гладко маневриране

Сглобяване SmartLock за лесно нагаждане към всяка задача

Удължена дръжка с плъзгач за изпускане на въздуха, за по-голям обхват
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2000 W мотор

2000 W мотор създава макс. 450 W всмукателна

мощност за отлични резултати при почистване.

Накрайник TriActive

Накрайникът TriActive почиства пода ви по три

начина с едно движение: 1) По-големият му отвор

засмуква с лекота едрите отпадъци. 2) Осигурява

максимална ефективност при почистване,

благодарение на оптимизирания въздушен поток

през накрайника. 3) Двете странични четки изтриват

прахта и замърсяванията съвсем близо до мебелите

и стените.

Мини турбо четка

Мини турбо четката бързо отстранява (животински)

косми, мъх и прах. Тази четка е идеална за хора с

домашни любимци.

Изключително дълготрайна торба s-bag

Изключително дълготрайната торба Philips s-bag,

изработена от 5 слоя висококачествен незадръстващи

се материал, улавя и най-финия прах. Това отлично

филтриране осигурява по-добри резултати при

почистване и чист въздух във вашия дом. Освен това,

многопластовото филтриране поддържа високата

всмукателна мощност на прахосмукачките през целия

експлоатационен срок на торбата. Изключително

дълготрайната торба Philips s-bag е изпитвана и

сертифицирана от независимия институт TÜV

Rheinland Group, като доказано издържа до 80% по-

дълго от обикновените торби за прах.

5 л вместимост за смет

Специално проектираната камера за смет с

вместимост 5 л ви позволява да използвате

торбичката за смет оптимално, за да чистите по-

дълго.

Дизайн

Цвят: Червено

Производителност

Въздушен поток (макс.): 47 л/сек.

Входна мощност (IEC): 1800 W

Консумирана мощност (макс.): 2000 W

Ниво на шума (Lc IEC): 79 dB

Всмукателна мощност (макс.):

400, 450 W

Вакуум (макс.): 34 kPa

Филтриране

Тип на торбата за прах: Изключително дълготрайна

торба s-bag

Изходящ филтър: Микрофилтър

Филтър на двигателя: Трислоен

Вместимост за прах: 5 л

Използваемост

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Ръкохватка: Ергономична ръкохватка с плъзгач за

въздух

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Индикатор за пълна торба за прах

Сглобяване на тръбата: SmartLock

Помощни принадлежности за съхранение:

Вертикално и хоризонтално

Тип на колелата: Гумен

Управление на мощността: Електронно на уреда

Радиус на действие:

9 м

Дължина на кабела: 6 м

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive

Допълнителен накрайник: Мини турбо четка

Аксесоари: Тесен накрайник, Малък накрайник

Съхраняване на приставки: На тръбна щипка

Тегло и размери

Тегло на изделието: 5,0 кг

Размери на продукта (ДxШxВ): 500 x 310 x 300 мм

* Всмукателната мощност е тествана в съответствие с

международния стандарт IEC 60312-1 от външния изпитателен

институт SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer

LifeStyle B.V., август 2012 г.)
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