
 

Sesalnik z vrečko

Performer Compact

 
99,9 % odstranjenega prahu

900 W

Protialergijski filter

 

FC8377/09

Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
Kompakten in zmogljiv s tehnologijo AirflowMax

Novi kompaktni sesalnik Philips Performer omogoča vrhunsko čiščenje z malo

napora. Tehnologija AirflowMax za daljše močno sesanje. Nastavek TriActive

učinkovito odstranjuje prah na vseh vrstah tal.

Neverjetni rezultati čiščenja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Enostavno čiščenje

Nastavek za dolg doseg doseže tudi težko dostopna mesta

Vgrajeni nastavki za priročno uporabo

Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja

Sistem filtra Clean air

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.

Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

1-letna zaloga vrečk za prah*

5 vrečk s-bag

Neverjetni rezultati
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Značilnosti

Tehnologija AirflowMax

Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa*

ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite

zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri

ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v

komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke

za prah in omogoča uporabo celotne površine

vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah

omogoča enakomerno razpiranje vrečke za

prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv

sintetični material vrečke za prah vpija prah

brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje

moči sesanja.

Nastavek Tri-Active

Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne

načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz

preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja

odprtina na konici nastavka zlahka posesa

večje delce 3) stranski krtači pometata prah in

umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Orodje za dolg doseg

Nastavek za dolg doseg je izvrsten

pripomoček, ki vam pomaga pri čiščenju težko

dostopnih mest, kot so vrhnji deli pohištva ali

visoke police. Kot krtače je nastavljiv, tako da

lahko postane točno tisti nastavek, ki ga

potrebujete.

Vgrajeni nastavki

Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med

sesanjem ni treba prenašati dodatnih

nastavkov. Ozki nastavek je na posodi in tako

vedno pripravljen na uporabo.

Spoji ActiveLock

S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem

enostavno priključite in izključite različne

nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo

Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je

bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika

moč sesanja in največje filtriranje do trenutka,

ko je polna in jo lahko zavržete.

Protialergijski filter

Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in

vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.

NAGRADA IF ZA OBLIKOVANJE

Nagrajene izdelke so izbrali vodilni

oblikovalciOrganizacija iF International Forum

Design GmbH vsako leto organizira

oblikovalski natečaj, ki sodi med najbolj

priznane in cenjene na svetu: NAGRADA ZA

OBLIKOVANJE iF. Nagrada velja za svetovni

simbol za oblikovalsko odličnost, zato vsako

leto beležijo več kot 5000 prijav iz 70 držav.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Zmogljivost

Vhodna moč (najv.): 900 W

Glasnost: 78 dB

Vhodna moč (IEC): 750 W

Vakuum (najv.): 17,5 kPa

Zasnova

Barva: Zvezdnato bela

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 3 L

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z

dolgo živ. dobo

Izhodni filter: Protialergijski filter

Filter motorja: 1-slojni penasti filter

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m

Dolžina kabla: 6 m

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: ActiveLock

Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Vgrajena

krtača

Dodatni pripomočki: Orodje za dolg doseg, 5

vrečk s-bag

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 4.2 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 400 x 282 x

251 mm

* Na osnovi notranjih meritev družbe Philips

* 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami

(IEC62885-2).
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