
Støvsuger med pose

3000 Series

 
99,9 % støvoppsamling *

900 W

Allergifilter

 
XD3112/09

Fanger opp og holder på 99,9 %* av støv og allergener
i en kompakt og lett design

Med Philips Performer Compact-støvsugeren kombineres kompakt design med førsteklasses ytelse. Gled deg

over grundig rengjøring i hele hjemmet takket være AirflowMax-teknologien og TriActive-munnstykket, som har

tre rengjøringshandlinger i ett.

Overlegen ytelse

Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for kraftig sugeeffekt

Motor på 900W for høy sugeeffekt

99,9 % støvoppsamling* gir deg høy rengjøringsytelse

Allergy H13-filtersystem fanger opp > 99,9 % av de små støvpartiklene

Sertifisert allergivennlig av ECARF.

TriActive-munnstykke for grundig treveis rengjøring

Rengjøring uten anstrengelse

Kompakt og lett for enkel transport

Lang rekkevidde på ni meter gjør at den går lengre uten at støpselet må trekkes ut

Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk
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Høydepunkter

AirflowMax-teknologi

Det unikt utformede støvkammeret maksimerer

kapasiteten og luftstrømmen med en

støvsugerpose som ikke blir tett – det gir sterk

sugeeffekt helt til støvsugerposen er full.

Svært effektiv 900 W motor

Effektiv motor på 900 W gir høy sugeeffekt for

et flott rengjøringsresultat.

99,9 % støvoppsamling*

TriActive-munnstykke og høy sugeeffekt sikrer

at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv*.

Kompakt og lett

Kompakt og lett design gjør det enkelt å

oppbevare og bære støvsugeren.

Lang rekkevidde på ni meter

Rekkevidden på ni meter fra stikkontakt til

munnstykke gjør at du kan bruke den lenger

uten å koble den fra stikkontakten.

Allergy H13-filter

Allergy H13-filtersystemet fanger opp over

99,9 % av fine støvpartikler – inkludert pollen,

dyrehår og støvmidd – ideelt for allergikere.

Filtreringsnivået tilsvarer HEPA 13**.

ECARF-sertifisert

Sertifisert allergivennlig av ECARF.

Integrert børste

Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket,

slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate

overflater og polstring.

TriActive-munnstykke

TriActive-munnstykket bruker tre

rengjøringsoperasjoner på én gang. Den

spesiallagde strykesålen fjerner støv fra dypet

av teppene, mens den store frontåpningen

suger opp store biter. Luftkanaler på begge

sider av munnstykket plukker opp støv og skitt

ved siden av vegger eller møbler.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Inngangseffekt (IEC): 899 W

Inngangseffekt (maks.): 900 W

Lydnivå: 79 dB

Vakuum (maks.): 22 kPa

Utforming

Farge: Sort

Filtrering

Støvposetype: s-bag Classic Long

Performance

Støvkapasitet: 3 L

Utblåsningsfilter: Allergifilter

Motorfilter: 1-lags skumgummifilter

Brukervennlighet

Rekkevidde: 9 m

Bærehåndtak: Front

Ledningslengde: 6 m

Rørkobling: ActiveLock

Rørtype: Todelt teleskoprør i metall

Hjultype: Gummi

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke,

Integrert børste

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

400 x 282 x 251 millimeter

Vekt, produkt: 4,6 kg

* Støvoppsamling på harde gulv (IEC62885-2).

Filtreringsytelsen er testet i henhold til DIN EN

60312/11/2008.

* *Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-

2017 og tilsvarer HEPA 13.
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