
 

 

Philips 3000 Series
Vreckový vysávač

Zachytáva 99,9 % prachu *
900 W
Antialergický filter

XD3110/09
Povysáva a zadrží viac ako 99,9 %* prachu a alergénov
vďaka kompaktnému a ľahkému dizajnu
S novým vysávačom Philips Performer Compact sa stretáva kompaktný dizajn s 
kráľovským výkonom. Doprajte si dôkladné čistenie v celej domácnosti vďaka technológii 
AirflowMax a našej hubici TriActive, ktorá obsahuje 3 čistiace funkcie v 1.

Vynikajúci výkon
• Zachytáva 99,9 % prachu* a poskytuje výsledky dôkladného čistenia
• Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom
• Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemného prachu
• S certifikáciou ECARF vhodný pre alergikov.
• 900 W motor pre vysoký sací výkon
• Hubica TriActive na 3-smerné dôkladné čistenie

Čistenie bez námahy
• Kompaktný dizajn s ľahkou váhou pre jednoduchšie zaobchádzanie
• V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie
• Dlhý 9-metrový dosah bez zbytočného odpájania



 Technológia AirflowMax

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

Vysokoúčinný 900 W motor

Vysokoúčinný 900 W motor dodáva vysoký 
sací výkon pre dôkladné čistenie.

Zachytáva 99,9 % prachu*

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

Kompaktný a ľahký

Kompaktný dizajn s ľahkou váhou zabezpečí 
jednoduché skladovanie a prenášanie vysávača.

Dlhý 9-metrový dosah

Dosah 9 metrov od zástrčky k hubici umožňuje 
dlhšie používanie bez odpojenia.

Allergy H13 filter

Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 
99,9 % jemných prachových častíc vrátane 
peľu, zvieracích chlpov a roztočov, vďaka 
čomu je ideálny pre ľudí trpiacich alergiami. 
Úroveň filtrácie je ekvivalentná HEPA 13**.

S certifikáciou ECARF

S certifikáciou ECARF vhodný pre alergikov.

Integrovaná kefa

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

Hubica Tri-Active

Hubica TriActive využíva naraz 3 čistiace 
úkony. Špeciálne navrhnutá plocha hĺbkovo 
odstráni prach z kobercov, kým veľký predný 
otvor povysáva veľké kúsky. Vzduchové kanály 
na obidvoch stranách hubice povysávajú všetok 
prach a nečistoty pozdĺž stien alebo nábytku.
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Hlavné prvky
Vreckový vysávač
Zachytáva 99,9 % prachu * 900 W, Antialergický filter
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Hubice a príslušenstvo
• Bežná hubica: Hubica Tri-Active
• Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, 

Integrovaná kefa

Dizajn
• Farba: Tmavá kráľovská modrá

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (D x Š x V): 400 x 282 x 

251 mm
• Hmotnosť produktu: 4,6 kg

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

Charakteristika
• Príkon (IEC): 899 W

• Hladina úrovne zvuku: 79 dB
• Podtlak (max): 20 kPa
• Vstupný výkon (max): 900 W

Filtrácia
• Typ vrecka na prach: Vrecko S-bag Classic Long 

Performance
• Kapacita na prach: 3 L
• Výstupný filter: Antialergický filter
• Filter motora: 1-vrstvový penový filter

Využitie
• Akčný rádius: 9 m
• Spájacie prvky trubice: ActiveLock
• Rukoväť na prenášanie: Predná časť
• Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
• Typ koliesok: Gumené
•
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Technické údaje
Vreckový vysávač
Zachytáva 99,9 % prachu * 900 W, Antialergický filter

* Zachytávanie prachu na tvrdých podlahách (IEC62885-2). Filtračný 
výkon testovaný v súlade s normou DIN EN 60312/11/2008.

* *Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 
a zodpovedajú filtru HEPA 13
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