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Perfektní výkon
Menší spotřeba energie

S výkonným energeticky úsporným motorem a technologií AirflowMax poskytuje vysavač Philips PerformerPro

kvalitní proudění vzduchu a díky tomu i vysoký sací výkon. Skvělé výsledky při vysávání a po celou dobu plnění

sáčku!

Vynikající výsledky při úklidu

Integrovaný systém Anti-Allergy

Kvalita z hlediska alergenů testována institutem ECARF

Filtr HEPA13 s těsněním HEPA AirSeal zachytí více než 99 % prachu

Sáčky s-bag Ultra Long Performance zachytí ještě více jemného prachu



Sáčkový vysavač FC9197/91

Přednosti Specifikace

Certifikát ECARF

Tento vysavač s filtrací HEPA 13 je certifikován

jako přívětivý k alergikům institutem ECARF

(European Centre for Allergy Research

Foundation neboli Evropské centrum nadace

pro výzkum alergií). Filtr HEPA 13 čistí

vyfukovaný vzduch a zachytí až 99,95 %

alergenů z kočičích a psích chlupů, roztoče

nebo pyl, čímž podporuje domácí prostředí

přívětivé k alergikům.

Antialergická filtrace HEPA13

Filtr HEPA13 a těsnění AirSeal zachytí ještě

více jemného prachu ještě předtím, než se

rozletí po okolí. Zajistí tak bezprašné prostředí

a čistý vzduch bez alergenů. Vyfukovaný

vzduch je dokonce ještě čistší než vzduch

v místnosti.

Sáček s-bag Ultra Long Performance

Udržujte vysoký výkon čištění déle díky 5l

sáčku s-bag Ultra Long Performance velikosti

XXL. Sáček s-bag Ultra Long Performance je

vyroben z prvotřídního vícevrstevného

materiálu, který se neucpává a zaručuje

vynikající sací výkon a filtraci, jež vydrží až

o 80 % déle než standardní sáček.

Výkon

Úroveň síly zvuku: 78 dB

Příkon (IEC): 650 W

Proud vzduchu (max.): 30,2 l/s

Podtlak (max.): 16,3 kPa

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 5 L

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Ultra

Long Performance

Použitelnost

Akční rádius: 11 m

Délka kabelu: 8 m

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Spojka trubice: SmartLock

Typ koleček: Pogumovaná

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice TriActiveMax

Přídavná hubice: Hubice na tvrdé podlahy

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Kartáč a malá hubice 2 v 1

Prostor pro příslušenství: Na trubicové svorce

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 5 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V):

500 x 310 x 300 mm

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

* Na škále Philips

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2019‑03‑15

Verze: 12.1.1

EAN: 08 71010 36546 29

www.philips.com

http://www.philips.com/

