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Maximális teljesítmény
Alacsonyabb energiafogyasztás

A Philips PerformerPro porszívó nagy teljesítményű, energiahatékony motorja és az AirflowMax technológia igen

erős légáramot biztosít, így nagy szívóteljesítményt képes elérni. A porzsák telítődésekor is kiváló tisztítási

hatékonyságot biztosít.

Kiemelkedő tisztítási hatékonyság

Beépített antiallergén rendszerrel

Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

A HEPA13 és a HEPA AirSeal a por több mint 99%-át magában tartja

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



Porzsákos porszívó FC9197/91

Fénypontok Műszaki adatok

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.

HEPA13 antiallergén szűrés

A HEPA13 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.

s-bag, rendkívül tartós kialakítás

Nagy teljesítmény a takarításban hosszú távon

az XXL méretű, 5 literes s-bag Ultra Long

Performance porzsákkal. Az első osztályú, több

rétegű, eltömődésmentes anyagból készülő s-

bag Ultra Long Performance kiváló szívóerőt és

szűrést garantál a normál zsákhoz képest akár

80%-kal hosszabb ideig.

Teljesítmény

Zajszint: 78 dB

Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W

Légáram (max.): 30,2 l/mp

Szívóerő (max.): 16,3 kPa

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 5 L

Porzsák típusa: s-bag, rendkívül tartós

kialakítás

Felhasználhatóság

Hatósugár: 11 m

Vezetékhossz: 8 m

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Csőcsatlakozás: SmartLock

Keréktípus: Gumi

Hordfogantyú: Felső és elülső

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActiveMax szívófej

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, 2 az

1-ben kefe/kis szívófej

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 5 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 500 x 310

x 300 mm

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

* A Philips termékek között
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