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Högsta möjliga sugeffekt, även allteftersom påsen fylls på*

med 2 200 W motor och 5 l dammkapacitet

Med sin kraftfulla 2 200 W motor och särskilt utformade dammbehållare bibehåller dammsugaren Philips

PerformerPro ett högt luftflöde som ger bästa möjliga sugeffekt. För fantastiska resultat även när behållaren

fylls!*

Enastående rengöringsresultat

2 200 W motor som ger max. 500 W sugeffekt

Revolutionerande AirflowMax-teknik för extrem sugkraft

5 l dammkapacitet för mer långvarig rengöring

Ny 3-i-1 TriActive+-munstycke fångar upp grovt och finkornigt damm

Turboborstmunstycke för grundligare rengöring av mattor

Inbyggt antiallergisystem

HEPA AirSeal med HEPA 13-filter fångar upp 99,99 % av dammet

Allergivänlighetstestad av ECARF

s-bag Ultra Long Performance fångar upp ännu mindre dammpartiklar

Bekvämlighet

Lång räckvidd för bekväm rengöring

360Flex-slangfäste för smidig manövrering

SmartLock-koppling som är lätt att anpassa till varje städuppgift



Dammsugare med påse FC9194/01

Funktioner

2 200 Watt motor

Fantastiska städresultat tack vare motorn på

2 200 W med en sugeffekt på max. 500 W.

Airflow Max-teknik

AirflowMax-tekniken förbättrar luftflödet, vilket

gör att dammsugarpåsen vecklar ut sig jämnt

så att du får den högsta sugeffekten även när

påsen fylls!

5 l dammkapacitet

Tack vare den särskilt utformade 5 l-

dammbehållaren kan du utnyttja

dammsugarpåsen bättre och städa längre.

TriActive+-munstycke

Med TriActive+-munstycke får du 3

rengöringsfunktioner på en gång: 1) Den

öppnar försiktigt trådar i mattor med sin särskilt

utformade sula, så att du kan rengöra på djupet

2) Den suger upp stora partiklar tack

vare den större öppningen framtill 3) Den

kommer åt damm och smuts vid möbler och

väggar tack vare de två sidoborstarna.

Turboborstmunstycke

Med turboborstmunstycket kan du rengöra

mattor mer noggrant och enkelt få bort hår och

ludd. Den roterande borsten inuti munstycket

tar aktivt bort små dammpartiklar och hår så att

du kan rengöra dina mattor grundligare. Hjulen

på munstycket förhindrar skada vid användning

på hårda golv.

HEPA AirSeal med HEPA 13

HEPA 13-filter och AirSeal suger upp även det

finaste dammet innan luften blåser ut. Detta

ger en dammfri miljö och ren, allergenfri luft.

Utluften är till och med renare än luften i

rummet.

ECARF-certifierad

Den här dammsugaren med HEPA 13-filtrering

är certifierad som allergivänlig av ECARF

(European Centre for Allergy Research

Foundation). HEPA 13-filtret tar bort upp till

99,95 % av allergenerna från katt- och

hundhår, dammkvalster och pollen från utluften

och hjälper dig att få en allergivänlig hemmiljö.

s-bag Ultra Long Performance

Philips s-bag Ultra Long Performance består av

fem lager kvalitetsmaterial som förhindrar

tilltäppning och fångar det allra finaste

dammet. Tack vare den utomordentliga

filtreringen får du ett bättre städresultat och ren

luft i hemmet. Flerlagersfiltreringen gör också

att dammsugaren bibehåller sin höga sugeffekt

under hela påsens livslängd. S-bag ULP har

testats och certifierats av det oberoende

testinstitutet TÜV Rheinland Group och

befunnits räcka upp till 80 % längre än en

vanlig dammsugarpåse.

Lång räckvidd

Med 11 m räckvidd kan du dammsuga större

ytor utan att behöva byta vägguttag.

360Flex-slangfäste

Tack vare Philips 360Flex-slangfäste kan

slangen rotera 360 grader, vilket underlättar

hanteringen av dammsugaren.
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Specifikationer

Prestanda

Luftflöde (max): 51 l/s

Ineffekt (IEC): 1 800 W

Ineffekt (max): 2 200 W

Ljudnivå (Lc IEC): 79 dB

Sugeffekt (max): 500 W

Uppsugningskraft (max): 36 kPa

Användbarhet

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Handtag: Ergonomiskt grepp med luftreglage

Rörkoppling: SmartLock

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Damm full-indikator

Parkerings- eller förvaringshjälp: Vertikal och

horisontell

Effektkontroll: Elektronisk på apparaten

Hjultyp: Gummi

Aktionsradie: 11 m

Sladdlängd: 8 m

Design

Färg: Konjak

Filtrering

Typ av dammpåse: s-bag Ultra Long

Performance

Utblåsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter

Motorfilter: Tre lager

Dammkapacitet: 5 L

HEPA Air Seal

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: TriActive+-munstycke

Extra munstycke: Turboborste

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, 2-i-1-

borste/litet munstycke

Tillbehörsförvaring: På rörhållaren

Vikt och mått

Produktens vikt: 5,0 kg

Produktens mått (L x B x H): 500 x 310 x

300 mm

* Sugeffekten testad i enlighet med internationell

standard IEC 60312-1, testat av externa testinstitutet

SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer

Lifestyle B.V., augusti 2012)
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