
Aspirator cu sac

PerformerPro

 
2200 W

Tehnologie AirflowMax

Filtru HEPA 13

 
FC9190/01

Cea mai mare putere de aspirare, chiar şi când sacul se umple*

cu motor de 2200 W şi sac de praf cu o capacitate de 5 L

Cu motorul său puternic de 2200 W şi compartimentul pentru praf special conceput, aspiratorul Philips

PerformerPro menţine un flux de aer ridicat, oferindu-vă cea mai mare putere de aspirare. Pentru rezultate

excelente de curăţare, chiar şi pe măsură ce sacul se umple!*

Rezultate de curăţare excelente

Motor de 2200 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 500 W

Tehnologie AirflowMax revoluţionară pentru aspirare extremă

Capacitate sac de praf 5 l pentru o curăţare mai îndelungată

Noul cap de aspirare 3-în-1 TriActive+ adună particulele mari şi fine de praf

Sistem antialergic integrat

HEPA AirSeal cu filtru HEPA 13 reţine 99,99% din praf

Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF

s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf

Confort

Rază de acţiune lungă pentru curăţare comodă

Pivotare flexibilă la 360° a furtunului pentru manevrare uşoară

Cuplaj SmartLock pentru setarea uşoară a fiecărei sarcini de curăţare

Mâner foarte lung cu orificii pentru aer pentru acţiune cât mai amplă
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Repere

Motor de 2200 Waţi

Motorul de 2200 W generează o putere de

aspirare de max. 500 W pentru rezultate

excelente de curăţare.

Tehnologie Airflow Max

Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de

aer, permiţând desfacerea uniformă a sacului

de praf, pentru a putea beneficia de cea mai

mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce

sacul se umple!

Capacitate sac de praf 5 l

Compartimentul de praf de 5 l special conceput

vă permite să utilizaţi optim sacul de praf

pentru o curăţare mai îndelungată.

Cap de aspirare TriActive+

Capul de aspirare TriActive+ aplică 3 acţiuni de

curăţare dintr-o singură mişcare:1) Curăță

eficient covorul datorită plăcuțelor duzei de

aspirare special concepute pentru a îndepărta

praful în profunzime 2) Aspiră cu uşurinţă

obiecte mari datorită orificiului mare din faţă 3)

Adună praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi

pereţi cu ajutorul celor 2 perii laterale.

HEPA AirSeal şi HEPA 13

Filtrul HEPA 13 şi AirSeal captează chiar şi cel

mai fin praf înainte ca aerul să fie suflat înapoi,

pentru un mediu curat şi lipsit de praf şi aer

lipsit de alergeni. Aerul evacuat este chiar mai

curat decât aerul din cameră.

Certificat ECARF

Acest aspirator cu filtrare HEPA 13 este

certificat pentru a putea fi utilizat de către

persoanele cu alergii de către Fundaţia

Europeană de Cercetare Alergii. Filtrul HEPA 13

purifică aerul evacuat cu până la 99,95% de

alergenii precum: păr de pisică şi de câine,

acarieni sau polen, pentru un mediu fără

alergii.

Saci s-bag Ultra Long Performance

Sacul s-bag Clasic cu performanţe ultra

îndelungate de la Philips, confecţionat din

cinci straturi de material de înaltă calitate care

previne înfundarea, captează chiar şi cel mai

fin praf. Această filtrare excelentă vă oferă

rezultate mai bune de curăţare şi un aer curat

la dvs. în casă. Filtrarea multistraturi menţine,

de asemenea, puterea mare de aspirare a

aspiratorului în timpul duratei de viaţă a

sacului. Sacul s-bag Clasic cu performanţe

ultra îndelungate a fost testat şi certificat de

institutul independent de testare TÜV

Rheinland Group, dovedindu-se că rezistă cu

până la 80% mai mult decât un sac standard.

Rază de acţiune lungă

Raza de acţiune de 11 m vă permite să curăţaţi

suprafeţe mai mari fără a fi nevoiţi să

schimbaţi priza.

Pivotare flexibilă la 360 a furtunului

Pivotarea flexibilă la 360 a furtunului Philips

oferă o rotaţie completă la 360 grade a

furtunului pentru o manevrare uşoară a

aspiratorului în casă.



Aspirator cu sac FC9190/01

Specificaţii

Design

Culoare: Negru intens

Performanţă

Flux de aer (max): 51 l/s

Putere de intrare (IEC): 1800 W

Putere de intrare (max): 2200 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 79 dB

Putere de aspirare (max.): 500 W

Vid (max): 36 kPa

Comoditate a utilizării

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Mâner: Mâner ergonomic cu orificii pentru aer

Cuplaj tub: SmartLock

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Indicator pentru sac de praf plin

Asistenţă pentru aşezare sau depozitare:

Vertical şi orizontal

Control energie: Parte electronică pe aparat

Tip rotativ: Cauciuc

Rază de acţiune: 11 m

Lungime cablu: 8 m

Filtrare

Tipul sacului de praf: Saci s-bag Ultra Long

Performance

Filtru de evacuare: Filtru lavabil Ultra Clean Air

HEPA 13

Filtru pentru motor: Strat triplu

Capacitate praf: 5 l

Etanşare HEPA

Duze şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActive+

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste, 2-

în-1 perie/cap de aspirare mic

Depozitare accesoriu: Pe clema tubulară

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 5,0 kg

Dimensiunile produsului (L x A x Î): 500 x 310

x 300 mm

* Putere de aspiraţie testată în concordanţă cu

standardul internaţional IEC 60312-1, testat de institutul

extern de testare SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

(Philips Consumer LifeStyle B.V., august 2012)
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