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Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η σακούλα*

με μοτέρ 2200W και χωρητικότητα σκόνης 5 λίτρων

Με το πανίσχυρο μοτέρ των 2200W και τον ειδικά σχεδιασμένο χώρο συλλογής σκόνης, η σκούπα Philips PerformerPro

διατηρεί υψηλή ροή αέρα, προσφέροντας τη μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ. Για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμα κι

αν έχει γεμίσει η σακούλα!*

Εξαιρετικός καθαρισμός

Μοτέρ 2200 Watt, το οποίο παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500W

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax, για μέγιστη αναρρόφηση

Χωρητικότητα σκόνης 5L, για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

Το νέο πέλμα TriActive+ "3 σε 1" μαζεύει σκόνη κάθε μεγέθους

Ενσωματωμένο αντιαλλεργικό σύστημα

Το φίλτρο HEPA AirSeal με HEPA 12 συγκρατεί το 99,5 % της σκόνης

Η s-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας παγιδεύει ακόμα περισσότερη λεπτή σκόνη

Εξαιρετικό για χαλιά και έπιπλα

Πέλμα Turbo Brush για πιο σχολαστικό καθαρισμό του χαλιού σας

Ευκολία

Περιστρεφόμενος εύκαμπτος σωλήνας 360Flex, για εύκολο χειρισμό

Σύνδεση SmartLock, για να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε εργασία καθαρισμού

Μεγάλη εμβέλεια για εύκολο καθάρισμα
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Χαρακτηριστικά

Μοτέρ 2200 Watt

Μοτέρ 2200W που παράγει μέγιστη απορροφητική

ισχύ 500W, για εξαιρετικά αποτελέσματα

καθαρισμού.

Πέλμα TriActive+

Το πέλμα TriActive+ εκτελεί 3 ενέργειες καθαρισμού

ταυτόχρονα: 1) Ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού με

την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του και αφαιρεί σε

βάθος τη σκόνη 2) Απορροφά τα μεγάλα κομμάτια με

το μεγαλύτερο άνοιγμα στην εμπρός πλευρά του 3)

Μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά κοντά στα έπιπλα

και τους τοίχους, ακολουθώντας το περίγραμμά τους

με τις δύο πλευρικές βούρτσες

Πέλμα Turbo Brush

Το πέλμα Turbo Brush επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό

των χαλιών, αφαιρώντας εύκολα τρίχες και χνούδια.

Η περιστρεφόμενη βούρτσα που βρίσκεται στο

εσωτερικό του πέλματος αφαιρεί ενεργά

μικροσκοπικά μόρια σκόνης και τρίχες, έχοντας ως

αποτέλεσμα καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε χαλιά.

Τα ροδάκια του πέλματος αποτρέπουν ζημιές σε

περίπτωση χρήσης σε σκληρά δάπεδα.

Φίλτρο HEPA AirSeal με HEPA12

Το φίλτρο HEPA 12 και το AirSeal συγκρατούν ακόμα

και τα μικρότερα μόρια σκόνης πριν προλάβει να

εξέλθει ο αέρας, για να ζείτε σε ένα πεντακάθαρο

περιβάλλον και να αναπνέετε καθαρό αέρα χωρίς

αλλεργιογόνα. Ο εξερχόμενος αέρας είναι ακόμα πιο

καθαρός από τον αέρα του δωματίου.

s-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας

Η s-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας της Philips είναι

κατασκευασμένη από πέντε στρώματα υλικού υψηλής

ποιότητας που δεν φράζει και αιχμαλωτίζει ακόμα

και τα πιο μικρά μόρια σκόνης. Αυτό το εξαιρετικό

φιλτράρισμα σάς παρέχει καλύτερα αποτελέσματα

καθαρισμού και καθαρό αέρα στο σπίτι σας. Το

φιλτράρισμα πολλών στρωμάτων διατηρεί επίσης

την υψηλή απορροφητική ισχύ της ηλεκτρικής

σκούπας καθόλη τη διάρκεια ζωής της σακούλας. Το

S-bag ULP έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το

ανεξάρτητο ινστιτούτο ελέγχων TÜV Rheinland

Group και έχει αποδειχθεί ότι διαρκεί έως και 80%

περισσότερο από μια απλή σακούλα συλλογής

σκόνης.

Μεγάλη εμβέλεια

Με εμβέλεια 11 μέτρων, σάς δίνει τη δυνατότητα να

καθαρίζετε μεγαλύτερη επιφάνεια χωρίς να αλλάζετε

πρίζες.

Χωρητικότητα σκόνης 5 λίτρων

Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 5L

σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα

συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να

καθαρίζετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τεχνολογία AirflowMax

Η τεχνολογία AirflowMax μεγιστοποιεί τη ροή αέρα,

επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της

σακούλας συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να έχετε τη

μέγιστη απορροφητική ισχύ, ακόμα και αν έχει

γεμίσει η σακούλα!
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 51 l/s

Iσχύς εισόδου (IEC): 1800 W

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 2200 W

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 79 dB

Απορροφητική ισχύς (μεγ.):

500 W

Απορρόφηση (μέγ.): 36 kPa

Χρηστικότητα

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Λαβή: Εργονομική λαβή με ρυθμιστή αέρα

Σύνδεση σωλήνα: SmartLock

Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος ή

αποθήκευσης: Οριζοντίως και καθέτως

Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Ακτίνα δράσης:

11 m

Μήκος καλωδίου: 8 m

Σχεδιασμός

Χρώμα: Καφέ κονιάκ

Φιλτράρισμα

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: s-bag εξαιρετικά

μεγάλης διάρκειας

Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο HEPA 12 με AirSeal

HEPA AirSeal

HEPA AirSeal

Φίλτρο μοτέρ:

Τριπλό στρώμα

Χωρητικότητα σκόνης: 5 l

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive+

Πρόσθετο πέλμα: Βούρτσα turbo

Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, 2-σε-1 βούρτσα/

μικρό πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο

κλιπ στο σωλήνα

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 5,0 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 500 x 310 x 300 χιλ.

* Ο έλεγχος της απορροφητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60312-1, από το εξωτερικό

ινστιτούτο ελέγχων SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips

Consumer Lifestyle B.V., Αύγουστος 2012)
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