
Aspirator cu sac

PerformerPro

 

5 l

 
FC9197/91

Performanţă completă
Consum de energie redus

Cu motorul său puternic, eficient energetic şi tehnologia AirflowMax, aspiratorul Philips PerformerPro menţine un

flux de aer foarte ridicat, oferindu-ţi putere mare de aspirare. Pentru rezultate excelente de curăţare, chiar şi pe

măsură ce sacul se umple!

Rezultate de curăţare remarcabile

Sistem antialergic integrat

Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF

HEPA13 cu HEPA AirSeal reţine peste 99% din praf

s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf



Aspirator cu sac FC9197/91

Repere Specificaţii

Certificat ECARF

Acest aspirator cu filtrare HEPA 13 este

certificat pentru a putea fi utilizat de către

persoanele cu alergii de către Fundaţia

Europeană de Cercetare Alergii. Filtrul HEPA 13

purifică aerul evacuat cu până la 99,95% de

alergenii precum: păr de pisică şi de câine,

acarieni sau polen, pentru un mediu fără

alergii.

Filtru antialergic HEPA13

Filtrul HEPA13 şi AirSeal captează chiar şi cel

mai fin praf înainte ca aerul să fie evacuat

înapoi, pentru un mediu curat şi lipsit de praf şi

aer lipsit de alergeni. Aerul evacuat este chiar

mai curat decât aerul din cameră.

Saci s-bag Ultra Long Performance

Menţine performanţe ridicate de curăţare

pentru o perioadă mai lungă de timp graţie

sacului s-bag XXL Ultra Long Performance de

5 litri. Fabricat dintr-un material premium, cu

mai multe straturi, care previne înfundarea,

sacul s-bag Ultra Long Performance

garantează o putere excelentă de aspirare şi

filtrare, care durează până la 80% mai mult

decât un sac standard.

Performanţă

Nivel de zgomot: 78 dB

Putere de intrare (IEC): 650 W

Flux de aer (max): 30,2 l/s

Vid (max): 16,3 kPa

Filtrare

Capacitate praf: 5 l

Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long

Performance

Uşurinţă în utilizare

Rază de acţiune: 11 m

Lungime cablu: 8 m

Control energie: Parte electronică pe aparat

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Cuplaj tub: SmartLock

Model roţi: Cauciuc

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Capete de aspirare şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActiveMax

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

pentru podele dure

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, 2-în-1 perie/cap de aspirare mic

Depozitare accesoriu: Pe clema tubulară

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 5 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x

310 x 300 mm

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.

* În gama Philips
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