Philips Performer Active
Vreckový vysávač

Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
Zachytáva 99,9 % prachu
900 W
4l

Uzavrie > 99,9 % prachu s o 50% dlhším použitím vrecka
Vysávač Philips Performer poskytuje špičkový čistiaci výkon s nízkou spotrebou energie.
Vďaka antialergickému filtru, ktorý zachytáva 99,9 % škodlivých čiastočiek, bude aj vzduch
vášho domova čistý a zdravý.
Vynikajúci výkon
• Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom
• Zachytáva až 99,9 % prachu* a poskytuje hĺbkové čistenie
• Antialergický filter s certifikáciou ECARF zachytáva 99,9 % častíc
• Hubica TriActive+ zaistí vysoký výkon na všetkých podlahách
• 900 W motor pre vysoký sací výkon
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Čistenie bez námahy
• Spájacie prvky ActiveLock sa jednoducho prispôsobia ľubovoľnému úkonu
• Ľahké vrecká s dlhou životnosťou sa zmestia do veľkej prachovej komory s objemom 4 l
• V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie
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Vreckový vysávač

Zachytáva 99,9 % prachu 900 W, 4 l

Hlavné prvky
Technológia AirflowMax

Certifikovaný antialergický filter

optimálny sací výkon až do ich naplnenia a po
utesnení ich zlikvidujete bez neporiadku.
Hubica TriActive+

Jedinečne navrhnutá prachová komora
maximalizuje kapacitu a prietok vzduchu vďaka
vreckám, ktoré sa nezanášajú a umožňujú silný
sací výkon až doplna.

Certifikovaný antialergický filter zachytáva
99,9 % prachových častíc – vrátane peľu,
chlpov domácich zvierat a roztočov – ideálny
pre ľudí trpiacich alergiami.

Vysokoúčinný 900 W motor

Integrovaná kefa

Hubica TriActive+ využíva naraz 3 čistiace
úkony. Vyznačuje sa väčším otvorom v prednej
časti na vysávanie väčších nečistôt, kým
špeciálne navrhnutá plocha hĺbkovo odstraňuje
prach z kobercov. Vzduchové kanály na
obidvoch stranách hubice pozbierajú všetok
prach a nečistoty pozdĺž stien alebo nábytku.
Spájacie prvky ActiveLock

Vysokoúčinný 900 W motor dodáva vysoký
sací výkon pre výsledky hĺbkového čistenia.

Kefa na prach je vstavaná do rukoväti, takže je
vždy pripravená na čistenie nábytku, rovných
povrchov a čalúnenia.

Zachytáva 99,9 % prachu*
Vrecká s-bags 4 l s dlhou životnosťou
Spájacie prvky ActiveLock umožňujú
jednoduché zapadnutie nadstavcov do
teleskopickej trubice jediným zacvaknutím.

Hubica TriActive+ a vysoký sací výkon sa
postarajú o povysávanie 99,9 % jemných
čiastočiek prachu*.

Veľká 4-l prachová komora a univerzálne
vrecká s dlhou životnosťou umožňujú
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Vreckový vysávač

Zachytáva 99,9 % prachu 900 W, 4 l

Technické údaje
Dizajn

• Farba: Tmavá kráľovská modrá

Hmotnosť a rozmery

• Rozmery produktu (D x Š x V):
447 x 304 x 234 mm
• Hmotnosť výrobku: 5,2 kg

Výkon
•
•
•
•
•

Príkon (IEC): 650 W
Prietok vzduchu (max.): 32,17 l/sec
Úroveň výkonu zvuku: 77 dB
Podtlak (max): 17,5 kPa
Vstupný výkon (max): 900 W

Použiteľnosť

•
•
•
•

Akčný rádius: 9 m
Spájacie prvky trubice: ActiveLock
Rukoväť na prenášanie: Predná časť
Dĺžka kábla: 6 m

• Ovládanie výkonu: Otočný ovládač
• Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
• Typ koliesok: Gumené

Trysky a príslušenstvo

• Štandardná hubica: Hubica TriActive+
• Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec,
Integrovaná kefa
• Prídavná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Udržateľnosť

• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Filtrácia

• Typ vrecka na prach: Vrecko S-bag Classic Long
Performance
• Kapacita na prach: 4 L
• Výstupný filter: Antialergický filter
• Motorová filtrácia: Mikrofilter
•
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