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A legnagyobb szívóteljesítmény, a porzsák telítődésekor is*

2200 W motorral és 5 literes portartály-kapacitással

A Philips PerformerPro porszívó nagy teljesítményű, 2200 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

Akár 500 W szívóerőt biztosító 2200 W motor

Forradalmi Airflow Max technológia az extrém szívóteljesítmény érdekében

5 literes portartály-kapacitás a hosszabb takarítás érdekében

Az új 3 az 1-ben TriActive+ szívófej: a durva és finom port is felszippantja

A Super Parquet szívófej 3x több makacs szennyeződést távolít el

Beépített antiallergén rendszerrel

A HEPA AirSeal szigetelés HEPA 13 szűrővel a por 99,99%-át visszatartja

Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

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

Kényelem

Nagy mozgástér a kényelmes takarításért

360Flex forgó az egyszerű mozgathatóságért

SmartLock csatlakozóegység - egyszerű átváltás a porszívózási funkciók között

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

2200 W motor

A 2200 W-os motor maximálisan 500 W

szívóerőt képes kifejteni a tökéletes tisztaság

érdekében.

Airflow Max technológia

Az Airflow Max technológia maximális

légáramot biztosít, ezáltal a porzsák

egyenletesen nyílik ki, így a lehető

legnagyobb szívóteljesítmény érhető el, még a

porzsák telítődésekor is.

5 literes portartály-kapacitás

A speciális kialakítású 5 literes portartály

lehetővé teszi porzsákjának optimális

használatát, így a takarítást nem kell

félbeszakítania.

TriActive+ szívófej

A TriActive+ szívófej 3 tisztítási műveletet

végez el egyszerre: 1) Speciális talpával

gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a

szálak tövéből is eltávolítja a port 2) Az elején

lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződéseket

is felszippantja 3) A két oldalsó kefe felsepri a

bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

Super Parquet szívófej

A Super Parquet szívófejjel mindenfajta

kemény padló karcolódás nélkül, egy

mozdulattal megtisztítható. A mikroszálas

korongok elnyelési hatékonyságával és a

porszívó szívóteljesítményével tökéletes

eredményt érhet el, tisztítószer és kefe

használata nélkül.

HEPA AirSeal,HEPA 13 szűrővel

A HEPA 13 szűrő és az AirSeal a pormentes

környezet és a tiszta, allergénmentes levegő

érdekében még a legfinomabb porszemeket is

kiszűri, mielőtt a készülék kifújná a levegőt. A

kiáramló levegő még a szoba levegőjénél is

tisztább.

ECARF tanúsítvány

Ezt a HEPA 13 szűréssel működő porszívót az

Európai Központi Allergiakutató Alapítvány

(ECARF) Allergiabarátnak minősítette. A HEPA

13 szűrő a kifújt levegőt a kutya- és

macskaszőrről, poratkáktól és pollenekből

származó allergének akár 99,95%-ától is

megtisztítja, így járulva hozzá az allergiabarát

otthoni környezethez.

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.

Hosszú nyél

A 11 méteres hatókör lehetővé teszi, a nagyobb

felületek tisztítását is anélkül, hogy

konnektorokat kellene váltani.



Porzsákos porszívó FC9192/01

Műszaki adatok

Formatervezés

Szín: Telt piros

Teljesítmény

Légáram (max.): 51 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 2200 W

Zajszint (Lc IEC): 79 dB

Szívóteljesítmény (max.): 500 W

Szívóerő (max.): 36 kPa

Felhasználhatóság

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Fogantyú: Ergonomikus markolat,

levegőáramlást szabályozó csúszkával

Csőcsatlakozás: SmartLock

Hordfogantyú: Felső és elülső

Portartály-telítettség jelző

Tárolási segédlet: Függőlegesen és

vízszintesen is tárolható

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Keréktípus: Gumi

Hatósugár: 11 m

Vezetékhossz: 8 m

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag, rendkívül tartós

kialakítás

Kimeneti levegőszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13

szűrő

Motorvédő szűrő: Három réteg

Portartály kapacitása: 5 L

HEPA Air Seal szigetelés

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive+ szívófej

Kiegészítő szívófej: Super Parquet szívófej

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, 2 az

1-ben kefe/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.
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