
 

 

Philips Performer Silent
Dammsugare med påse

66 dB för tyst dammsugning
750 W
Certifierat allergivänlig av ECARF
Allergikit - med fyra separata 
tillbehör 
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ögsta möjliga effekt. Minsta möjliga ljud*.
ger upp och binder >99,99 %** av damm och allergener

d bara 66 dB utmärker sig Philips Performer Silent som vår tystaste dammsugare någonsin. Du håller 

kelt hemmet rent och fräscht med allergifiltret som suger upp och håller kvar hela 99,9 % * av fint 

mm och allergener. Dessutom innehåller allergikitet fyra separata tillbehör, så att du enkelt kan 

göra alla ytor grundligt, även textilier. 

Superior performance
• Allergifilter fångar upp 99,9 % av alla partiklar – ECARF-certifierad
• Motor på 750 W för stark sugeffekt
• Parkettmunstycke med mjuka borststrån för repskydd
• Dammsug tyst när som helst, utan att störa någon
• TriActive Pro-munstycket fångar upp det finaste dammet för en grundligare rengöring
• 99,9 % dammuppsugningsförmåga** för noggranna städresultat

Enkel rengöring
• Allergikitet rengör alla ytor för en hälsosammare bostad
• Enkla och hållbara påsar som får plats i en stor 4-liters dammbehållare
• ErgoGrip med fjärrkontroll ger enkel manövrering
• Mjuk borste integrerad i handtaget, alltid klar att använda
• Lång räckvidd på tolv meter, når längre utan att man måste dra ur sladden



 Högeffektiv motor på 750 W

Den högeffektiva motorn på 750 W ger en 
kraftfull, överlägsen rengöring varje gång.

99,9 % dammuppsugningsförmåga**

TriActive Pro-munstycke och kraftfull 
sugeffekt ser till att du kan dammsuga upp 
99,9 % av fint damm**.

Tyst dammsugning

Konstruerad för låg ljudnivå, så att du kan 
dammsuga tyst när som helst utan att störa 
någon annan i hemmet. Certifierad av Quiet 
Mark.

Lång räckvidd på tolv meter

Den extra långa sladden på 12 meter gör att du 
kan använda dammsugaren längre utan att dra 
ur sladden.

ErgoGrip med fjärrkontroll

Fjärrkontroll och ErgoGrip garanterar enkel 
drift och manövrering.

Certifierat allergifilter

Certifierat allergifilter fångar upp 99,9 % av 
dammpartiklarna – inklusive pollen, djurhår 
och dammkvalster – perfekt för allergiker.

Inbyggd borste

Ett dammborstverktyg finns inbyggt i 
handtaget, vilket innebär att detta alltid är redo 

att användas på möbler, platta ytor och 
stoppning.

Hållbara påsar på 4 liter

Stor dammbehållare på 4 liter och hållbara 
universalpåsar ger optimal sugeffekt tills 
påsarena är fulla och försluts för problemfri 
kassering.

TriActive Pro-munstycke

Det toppresterande TriActive Pro-munstycket 
rengör på djupet på alla typer av golv, från trä 
till mattor, och fångar upp även det finaste 
dammet.

Parkettmunstycke

Ingen risk för repor tack vare det här 
munstycket med mjuka borststrån som är 
särskilt utformat för noggrann rengöring av 
hårda golv.
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Funktioner
Dammsugare med påse
66 dB för tyst dammsugning
 750 W, Certifierat allergivänlig av ECARF 
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Munstycken och tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet 

munstycke, Inbyggd borste, Allergikit
• Standardmunstycke: TriActive Pro
• Extra munstycke: Parkettmunstycke

Design
• Färg: Glaciärblå

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 470 x 320 x 280 mm
• Produktens vikt: 5,4 kg

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Prestanda
• Ineffekt (IEC): 650 W

• Ljudnivå: 66 dB
• Ineffekt (max): 750 W

Filtrering
• Typ av dammpåse: s-bag Ultra Long Performance
• Dammkapacitet: 4 L
• Utblåsfilter: Allergifilter
• Motorfilter: Mikrofilter

Användbarhet
• Aktionsradie: 12 m
• Rörkoppling: SmartLock
• Bärhandtag: Ovan-och framsida
• Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
• Sladdlängd: 9 m
• Effektkontroll: Fjärrkontroll
• Damm full-indikator
• Hjultyp: Gummi
•
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Specifikationer
Dammsugare med påse
66 dB för tyst dammsugning
 750 W, Certifierat allergivänlig av ECARF 

* av alla Philips-dammsugare med påse.
* *dammuppsugningsförmåga på hårda golv (IEC62885-2) och filtrering 

av partiklar så små som 0,3 mm, enligt EU:s energimärkning.

http://www.philips.com

