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Plnohodnotný výkon
Nižšia spotreba energie

Vďaka svojmu výkonnému a energeticky úspornému motoru a technológii AirflowMax dosahuje vysávač Philips

PerformerPro veľmi vysoký prúd vzduchu, čím vám poskytne vysoký sací výkon. Prináša tak skvelé výsledky

čistenia, dokonca aj vtedy, keď sa vrecko napĺňa!

Vynikajúce výsledky čistenia

Vysoký výkon s energetickou triedou 3AAA

Integrovaný antialergický systém

Kvalita vhodná aj pre alergikov testovaná strediskom ECARF

Filter HEPA 13 s tesnením HEPA AirSeal zachytí viac než 99 % prachu

Vrecko s-bag Ultra Long Performance zachytí ešte viac jemného prachu



Vysávač s vreckom FC9197/91

Technické údaje Hlavné prvky

Výkon

Hodnotenie energetickej efektívnosti

Ročná spotreba energie: 27,8 kW·h

Trieda čistenia kobercov: C

Trieda čistenia tvrdých podláh

Trieda reemisie prachu

Hladina akustického výkonu: 78 dB

Príkon (IEC): 650 W

Prietok vzduchu (max): 30,2 l/s

Vákuum (max): 16,3 kPa

Filtrácia

Kapacita na prach: 5 l

Typ prachového vrecka: Vrecko s-bag Ultra

Long Performance

Použiteľnosť

Akčný rádius: 11 m

Dĺžka kábla: 8 m

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Spojka trubice: Funkcia SmartLock

Typ koliesok: Guma

Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Hubica TriActiveMax

Dodatočná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Kefa 2 v 1/malá hubica

Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na

trubici

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 5 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 310 x

300 mm

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Energetický štítok 3AAA

Vytvorený tak, aby dosahoval maximálny

výkon s hodnoteniami A z hľadiska

energetickej efektivity, čistiaceho výkonu na

tvrdých podlahách a reemisie prachu.

S certifikáciou ECARF

Tento vysávač s filtračným systémom HEPA 13

je certifikovaný Európskym centrom pre

výskum alergií ako vhodný aj pre alergikov.

Filter HEPA 13 odstráni z vyfukovaného

vzduchu až 99,95 % alergénov z mačacej a

psej srsti, prachových roztočov alebo peľu a

prispieva tak k vytvoreniu domácnosti vhodnej

pre alergikov.

Antialergická filtrácia HEPA 13

Filter HEPA 13 a tesnenie AirSeal zachytia aj

ten najjemnejší prach skôr, než vzduch vyjde z

vysávača. Tým zaručia prostredie bez prachu a

čistý vzduch bez alergénov. Vzduch

vychádzajúci z vysávača je dokonca čistejší

než vzduch v miestnosti.

Vrecko s-bag Ultra Long Performance

Predĺžte skvelé výsledky vysávania vďaka 5-

litrovému vrecku s-bag Ultra Long

Performance XXL. Je vyrobené z kvalitného

viacvrstvového

materiálu, ktorý sa neupcháva, preto vrecko s-

bag Ultra Long Performance zabezpečí

vynikajúcu saciu silu až o 80 % vyššiu než

štandardné vrecko.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –
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