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Popolna zmogljivost
Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu* na vseh vrstah tal

zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše

pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.

Izjemni rezultati čiščenja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo

Izjemno priročno

Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje

Nastavljiva moč sesanja

11-metrski kabel za priročno čiščenje

Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja

Vgrajen protialergijski sistem

Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu

Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah
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Značilnosti

Tehnologija AirflowMax

Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji

pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča

enakomerno razpiranje za največjo moč

sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Nastavek TriActiveMax

Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1

se odlično oprime tal in omogoča

najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej

oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v

preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov.

2) Večje delce posesa z večjo sprednjo

odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi

prah in umazanijo najbliže pohištvu in stenam.

Visokozmogljiv motor

Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako,

da porabi manj energije in zagotavlja močnejši

zračni tok.

Zmogljivost za prah 5 l

Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah

vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah,

zato lahko čistite dlje.

Regulator moči

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro

najprimernejše stopnje sesanja za posamezno

vrsto površine.

Dolg doseg

11-metrski kabel omogoča čiščenje večjih

površin brez priključevanja v drugo vtičnico.

Spoj SmartLock

S Philipsovim edinstvenim spojem SmartLock

lahko med čiščenjem na teleskopsko cev

enostavno pritrdite in odstranite nastavke. Spoj

SmartLock vam intuitivno omogoča nastavitev

teleskopske cevi na želeno višino.

Protialergijski filter HEPA13

Filter HEPA 13 in tesnilo AirSeal pred izpihom

zraka zajameta tudi najbolj drobne delce

prahu, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist

zrak brez alergenov. Izhodni zrak je čistejši od

zraka v prostoru.

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

Letna poraba energije: 27,8 kWh

Glasnost: 78 dB

Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s

Vhodna moč (IEC): 650 W

Vakuum (najv.): 16,3 kPa

Zasnova

Barva: Krom, rdeča

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno

dolgo živ. dobo

Zmogljivost za prah: 5 L

Izhodni filter: HEPA 13

Filter motorja: Trislojni mikrofilter

HEPA Air Seal

Uporabnost

Območje delovanja: 11 m

Dolžina kabla: 8 m

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: SmartLock

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Indikator polne komore za prah

Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Krtača/mali

nastavek 2-v-1

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x

300 mm

* Na ravni Philips
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