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Ολοκληρωμένη απόδοση
Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

Με το πανίσχυρο, ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ και την τεχνολογία AirflowMax, η ηλεκτρική σκούπα Philips PerformerPro

διατηρεί πολύ υψηλή ροή αέρα, προσφέροντας μεγάλη ισχύ αναρρόφησης. Για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμα κι αν

έχει γεμίσει η σακούλα!

Εξαιρετικός καθαρισμός

Ενεργειακή απόδοση κλάσης A

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax, για μέγιστη αναρρόφηση

Ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ, για κορυφαία αποτελέσματα

Το νέο πέλμα TriActiveMax 3 σε 1 μεγιστοποιεί την απορρόφηση της σκόνης

Χωρητικότητα σκόνης 5L, για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

Ευκολία

Σύνδεση SmartLock, για να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε εργασία καθαρισμού

Μεγάλη εμβέλεια για εύκολο καθάρισμα

Περιστρεφόμενος εύκαμπτος σωλήνας 360Flex, για εύκολο χειρισμό

Λαβή πολύ μεγάλου μήκους με συρόμενο ρυθμιστή αέρα, για μεγαλύτερη εμβέλεια

Ενσωματωμένο αντιαλλεργικό σύστημα

Αντιαλλεργική σκούπα, με πιστοποίηση από το ECARF

Το HEPA AirSeal με φίλτρο HEPA13 συγκρατεί το 99,95% της σκόνης

S-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού
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Χαρακτηριστικά

Ενεργειακή απόδοση κλάσης A

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για υψηλές

επιδόσεις με ενεργειακή απόδοση κλάσης A.

Τεχνολογία AirflowMax

Η τεχνολογία AirflowMax μεγιστοποιεί τη ροή αέρα,

επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της

σακούλας συλλογής σκόνης, ώστε να απολαμβάνετε

υψηλή απορροφητική ισχύ, ακόμα κι αν έχει γεμίσει

η σακούλα!

Μοτέρ υψηλής απόδοσης

Το μοτέρ υψηλής απόδοσης χρησιμοποιεί λιγότερη

ενέργεια για την παραγωγή αέρα. Σε συνδυασμό με

το πέλμα, προσφέρει κορυφαία αποτελέσματα

απορρόφησης σκόνης.

Πέλμα TriActiveMax

Το πέλμα TriActiveMax με τη δράση καθαρισμού 3 σε

1 εφαρμόζει άψογα στο πάτωμα, μεγιστοποιώντας τη

συλλογή σκόνης. 1) Ανοίγει απαλά το χαλί με την

ειδικά σχεδιασμένη πλάκα, ώστε να αφαιρέσει τη

σκόνη από τα πιο βαθιά σημεία. 2) Απορροφά τα

μεγάλα κομμάτια με το μεγάλο άνοιγμα μπροστά. 3)

Καθαρίζει τη σκόνη και τη βρωμιά από έπιπλα και

τοίχους, με τις δύο πλευρικές βούρτσες.

Μεγάλη εμβέλεια

Με εμβέλεια 11 μέτρων, σάς δίνει τη δυνατότητα να

καθαρίζετε μεγαλύτερη επιφάνεια χωρίς να αλλάζετε

πρίζες.

Σύνδεση SmartLock

Με τη μοναδική σύνδεση SmartLock της Philips σε

πέλματα και τον τηλεσκοπικό σωλήνα, η σύνδεση και

η αποσύνδεση αυτών των εξαρτημάτων κατά τη

διάρκεια του καθαρισμού γίνεται εύκολα. Η σύνδεση

SmartLock σας δίνει με έξυπνο τρόπο τη δυνατότητα

να προσαρμόσετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο ύψος

που προτιμάτε.

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.

Περιστρεφόμενος σωλήνας 360Flex

Ο περιστρεφόμενος εύκαμπτος σωλήνας 360Flex της

Philips προσφέρει πλήρη περιστροφή 360 μοιρών του

σωλήνα, για ομαλό χειρισμό της ηλεκτρικής σκούπας

σε ολόκληρο το σπίτι.

Πιστοποίηση ECARF

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα με σύστημα

φιλτραρίσματος HEPA 13 είναι αντιαλλεργική και

διαθέτει σχετική πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό

Ίδρυμα Ερευνών για τις Αλλεργίες (ECARF). Το

φίλτρο HEPA 13 απομακρύνει από τον εξερχόμενο

αέρα αλλεργιογόνα από τρίχες γάτας και σκύλου,

ακάρεα σκόνης ή γύρη σε ποσοστό έως και 99,95%,

για να σας προσφέρει ένα πεντακάθαρο οικιακό

περιβάλλον χωρίς αλλεργίες.

HEPA AirSeal με HEPA13

Το φίλτρο HEPA13 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

Διατηρήστε την υψηλή απόδοση καθαρισμού για

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χάρη στη σακούλα s-

bag XXL εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας με

χωρητικότητα 5 λίτρων. Κατασκευασμένη από

κορυφαίας ποιότητας υλικό πολλών στρώσεων που

δεν φράζει, η s-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας

εγγυάται εξαιρετική απορροφητική ισχύ και

φιλτράρισμα, με διάρκεια έως και 80% περισσότερο

από την τυπική σακούλα συλλογής σκόνης.

Μεγάλη λαβή με συρόμενο ρυθμιστή αέρα

Αυτή η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή είναι πρακτική

στη χρήση. Ο εξαιρετικά μακρύς σχεδιασμός

προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια, ώστε να μπορείτε να

καθαρίζετε εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία. Ο

ρυθμιστής αέρα σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε την

απορροφητική ισχύ χωρίς να σκύβετε.
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Διαβάθμιση ενεργειακής απόδοσης: A

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 27,8 kW·h

Κλάση καθαρισμού χαλιών: C

Κλάση καθαρισμού σκληρών δαπέδων: B

Κλάση επανεκπομπής σκόνης: A

Στάθμη ηχητικής ισχύος: 78 dB

Iσχύς εισόδου (IEC): 650 W

Ροή αέρα (μέγ.):

30,2 l/s

Απορρόφηση (μέγ.): 16,3 kPa

Σχεδιασμός

Χρώμα: Βαθύ μαύρο και πράσινο

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 5 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: s-bag εξαιρετικά

μεγάλης διάρκειας

Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Ultra Clean Air HEPA 13

Φίλτρο μοτέρ: Τριπλό στρώμα

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 11 m

Μήκος καλωδίου: 8 m

Λαβή: Εργονομική λαβή με ρυθμιστή αέρα

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Σύνδεση σωλήνα: SmartLock

Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος ή

αποθήκευσης: Οριζοντίως και καθέτως

Τύπος τροχών:

Τύπος τροχών:

Καουτσούκ

Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActiveMax

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

μικρό πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο

κλιπ στο σωλήνα

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 5 κ.

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

Βιωσιμότητα

Συσκευασία: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί
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