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Пълни работни показатели

По-ниска консумация на енергия
Новата Philips Performer Expert осигурява най-високите резултати за събиране на прах* върху 

всички подови настилки благодарение на технологията AirflowMax и уникалния накрайник 

TriActiveMax, проектиран за най-добро събиране на прах. Прекрасни резултати от почистването 

дори докато торбичката се запълва!

Максимално удобство
• 5 л вместимост за смет за по-дълго почистване
• Дистанционно управление, за да не се накланяте, с ИЧ безжична технология
• Домашен комплект за почистване, пълен набор от аксесоари
• Накрайникът DiamondFlex се върти на 180° за почистване около предмети

Вградена филтрираща система
• Противоалергенен, качество, тествано от ECARF
• Изключително дълготрайната торба s-bag улавя и най-финия прах

Вградена филтрираща система
• HEPA13 с HEPA AirSeal задържа над 99% от праха

Изключителни резултати от почистването
• Революционна технология AirflowMax за изключителна ефективност
• Енергийно ефективен мотор за изключителни резултати
• Новият накрайник 3 в 1 TriActiveMax за максимално събиране на прах



 Технология AirflowMax

Технологията AirflowMax създава 
максимален въздушен поток, позволявайки 
на торбичката за смет да се разгъне 
равномерно, така че получавате висока 
ефективност дори докато торбичката се 
запълва!

Високоефективен мотор

Високоефективният мотор е оптимизиран 
да използва по-малко енергия за генериране 
на по-силен въздушен поток.

Накрайник TriActiveMax

Накрайникът TriActiveMax с 3 в 1 
почистващо действие идеално приляга към 

пода за максимално събиране на прах. 1) 
Той внимателно разтваря килима със 
специално проектираната повърхност, за да 
премахне праха в дълбочина. 2) Той всмуква 
големите частици с по-големия си отвор 
отпред. 3) Той измита праха и 
замърсяванията в близост до мебелите и 
стените с двете си странични четки.

5 л вместимост за смет

Специално проектираната камера за смет с 
вместимост 5 л ви позволява да използвате 
торбичката за смет оптимално, за да 
чистите по-дълго.

Накрайник DiamondFlex

Накрайникът DiamondFlex е идеален 
инструмент за почистване около предмети 
и трудни за достигане ъгли. Той има въртящ 
се на 180° механизъм и функция за памет, 
която гарантира автоматичното му връщане 
в начална позиция.

Дистанционно управление с 
ергономичен захват

С новата функция за дистанционно 
управление можете да включвате или 
изключвате прахосмукачката или да 
регулирате настройките за всмукващата 
мощност, без да се връщате до основния 
блок и да прекъсвате почистването. 
Бутоните за управление са удобно 
разположени върху дръжката с 
ергономичен захват, а сигналите се 
изпращат към основния блок чрез 
инфрачервена безжична технология. За по-
удобно и лесно почистване!

Домашен комплект за почистване

Прахосмукачката е оборудвана с пълен 
набор от аксесоари, пригодени за всичките 
ви нужди: (1) универсален накрайник (2) 
накрайник за пердета (3) накрайник за 
възглавници (4) много дълъг тесен 
накрайник (5) накрайник за радиатори (6) 
инструмент с голям обсег (7) малък 
накрайник/ четка "2 в 1" (8) тесен накрайник
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Дюзи и аксесоари
• Стандартен накрайник: Накрайник TriActiveMax
• Включени аксесоари: Тесен накрайник, "2 в 1" 
четка/малък накрайник

• Допълнителен накрайник: Накрайник 
DiamondFlex, Накрайник за твърд под

Дизайн
• Цвят: Хромирано червено

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 500 x 310 x 

300 мм
• Тегло на продукта: 5 кг

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Работни характеристики
• Входна мощност (IEC): 650 W
• Въздушен поток (макс.): 30,2 л/сек л/сек.

• Ниво на силата на звука: 78 dB
• Вакуум (макс.): 16,3 kPa

Филтрация
• Вместимост за прах: 5 л
• Тип на торбата за прах: Изключително 
дълготрайна торба s-bag

• Изходящ филтър: HEPA 13
• Филтър на мотора: Трислоен микрофилтър
• Уплътнение HEPA Air Seal

Използваемост
• Радиус на действие: 11 м
• Дължина на кабела: 8 м
• Сглобяване на тръбата: SmartLock
• Дръжка за носене: Отгоре и отпред
• Управление на мощността: Дистанционно 
управление

• Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 
2 части

• Индикатор за напълване с прах
• Тип на колелата: Гумени
•
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