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Wyłapywanie 99,9% kurzu*

900 W

Filtr antyalergiczny

 
XD3112/09

Przechwytuje i zatrzymuje ponad 99,9%* kurzu i alergenów

w kompaktowej i lekkiej konstrukcji

Nowy odkurzacz Philips Performer Compact łączy w sobie małe wymiary i potężną wydajność. Dzięki

technologii AirflowMax i nasadce TriActive wykorzystującej 3 funkcje czyszczenia jednocześnie możesz

dokładnie odkurzyć cały dom.

Doskonała efektywność

Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia dużą moc ssania

Silnik o mocy 900 W generujący dużą moc ssania

Wyłapywanie 99,9% kurzu* zapewnia wysoką skuteczność odkurzania

System filtrujący Allergy H13 wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek kurzu

Produkt jest przyjazny alergikom, co potwierdza certyfikat ECARF.

Nasadka TriActive umożliwia dokładne sprzątanie na 3 sposoby

Sprzątanie bez wysiłku

Mała i lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie

Przewód o długości 9 m umożliwia odkurzanie w bardziej oddalonych miejscach bez przełączania wtyczki

Szczotka zintegrowana z uchwytem zawsze gotowa do użycia
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Zalety

Technologia AirflowMax

Wyjątkowa konstrukcja komory na kurz

maksymalizuje pojemność i przepływ

powietrza dzięki workom na kurz

nieulegającym zatykaniu. Zapewnia dużą moc

ssania aż do zapełnienia worka.

Wysokowydajny silnik o mocy 900 W

Wysokowydajny silnik o mocy 900 W

generuje dużą moc ssania, co gwarantuje

dokładne sprzątanie.

Wyłapywanie 99,9% kurzu*

Nasadka TriActive i duża moc ssania

zapewniają zbieranie 99,9% drobnego kurzu*.

Mały i lekki

Dzięki małej i lekkiej konstrukcji

przechowywanie i przenoszenie odkurzacza

jest łatwe.

Przewód o długości 9 m

Przewód o długości 9 m od wtyczki do nasadki

pozwala na dłuższe użytkowanie bez

konieczności odłączania.

Filtr Allergy H13

System filtrujący Allergy H13 wyłapuje ponad

99,9% drobnych cząsteczek kurzu, w tym pyłki,

sierść i roztocza, co jest idealnym

rozwiązaniem dla alergików. Poziom filtracji

odpowiada poziomowi filtracji HEPA 13**.

Znak jakości ECARF

Produkt jest przyjazny alergikom, co

potwierdza certyfikat ECARF.

Zintegrowana szczotka

Szczotka do kurzu jest wbudowana w uchwyt,

dzięki czemu jest zawsze gotowa do użycia na

meblach, płaskich powierzchniach i tapicerce.

Nasadka TriActive

Nasadka TriActive wykorzystuje 3 funkcje

czyszczenia jednocześnie. Specjalnie

zaprojektowana stopa usuwa kurz z głębi

dywanów, a duży otwór z przodu zasysa duże

kawałki. Kanały powietrzne po obu stronach

nasadki wyłapują kurz i brud wzdłuż ścian lub

mebli.
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Dane techniczne

Wydajność

Moc wejściowa (IEC): 899 W

Moc wejściowa (maks.): 900 W

Poziom głośności: 79 dB

Podciśnienie (maks.): 22 kPa

Wykończenie

Kolor: Głęboka czerń

Filtracja

Typ worka na kurz: Trwałe worki S-bag Classic

Long Performance

Pojemność pojemnika na kurz: 3 L

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: 1-warstwowy filtr piankowy

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 9 m

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Długość przewodu: 6 m

Łączenie rury: ActiveLock

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka,

Zintegrowana szczotka

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 400 x 282 x

251 mm

Waga produktu: 4,6 kg

* wyłapywanie kurzu na twardych podłogach (IEC62885-

2). Wydajność filtracji przetestowana zgodnie z normą

DIN EN 60312/11/2008.

* * Poziomy filtracji są testowane zgodnie z normą

EN60312-1-2017 i odpowiadają filtrowi HEPA 13.
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