
 

 

Philips 3000 Series
Dammsugare med påse

99,9 % 

dammuppsugningsförmåga*

900 W
Allergifilter
Mini-turbo-borste

XD3140/09
Suger upp och håller kvar 99,9 %* av damm och allergener
i en kompakt och lätt design
Med Philips nya dammsugare Performer Compact möter kompakt design fantastiska 
prestanda. Tack vare AirflowMax-teknik och vårt TriActive-munstycke med tre 
rengöringsfunktioner fixar du städningen på ett ögonblick.

Superior performance
• 99,9 % dammuppsugningsförmåga* för noggrann rengöring
• Revolutionerande AirflowMax-teknik för stark sugeffekt
• Allergy H13-filtersystem som fångar upp >99,9  % av fint damm
• Certifierat allergivänlig av ECARF.
• Motor på 900 W för hög sugeffekt
• Mini-turbo-borste för enkel borttagning av hår från husdjur och ludd
• TriActive-munstycke för tre olika noggranna rengöringsfunktioner

Enkel rengöring
• Kompakt och lätt för enkel transport
• Mjuk borste integrerad i handtaget, alltid klar att använda
• Lång räckvidd på nio meter, når längre utan att man måste dra ur sladden



 AirflowMax-teknik

Dammbehållaren har en unik design som 
maximerar kapaciteten och luftflödet med en 
dammsugarpåse som inte täpps till och som ger 
stark sugkraft ända tills dammsugarpåsen är 
full.

Högeffektiv motor på 900 W

Högeffektiv motor på 900 W ger hög sugeffekt 
för noggranna rengöringsresultat.

99,9 % dammuppsugningsförmåga

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

Kompakt och lätt

Kompakt och lätt design gör det enkelt att 
både förvara och bära dammsugaren.

Lång räckvidd på nio meter

Lång räckvidd på nio meter från kontakt till 
munstycke gör att du kan använda den längre 
utan att dra ur sladden.

Allergy H13-filter

Allergy H13-filtersystem fångar upp >99,9 % av 
fina dammpartiklar – inklusive pollen, hår från 
husdjur och dammkvalster – perfekt för 
allergiker. Filtreringsnivån motsvarar HEPA 
13**.

ECARF-certifierad

Certifierat allergivänlig av ECARF.

Inbyggd borste

Ett dammborstverktyg finns inbyggt i 
handtaget, vilket innebär att detta alltid är redo 
att användas på möbler, platta ytor och 
stoppning.

TriActive-munstycke

TriActive-munstycket använder tre 
rengöringsfunktioner på en gång. Den 
specialutformade undersidan tar bort damm 
från mattor på djupet medan den större 
öppningen framtill suger upp större föremål. 
Luftkanaler på munstyckets båda sidor suger 
upp damm och smuts längs väggar och möbler.
XD3140/09

Funktioner
Dammsugare med påse
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Prestanda
• Ineffekt (IEC): 899 W
• Ljudnivå: 79 dB
• Uppsugningskraft (max): 23 kPa
• Ineffekt (max): 900 W

Design
• Färg: Sportröd

Användbarhet
• Rörkoppling: ActiveLock
• Aktionsradie: 9 m
• Bärhandtag: Front
• Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
• Sladdlängd: 6 m
• Hjultyp: Gummi

Munstycken och tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Inbyggd 

borste
• Standardmunstycke: TriActive-munstycke
• Extra munstycke: Mini-turbo-borste

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 400 x 282 x 251 mm
• Produktens vikt: 4,6 kg

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

Filtrering
• Typ av dammpåse: s-bag Classic Long Performance
• Dammkapacitet: 3 L
• Utblåsfilter: Allergifilter
• Motorfilter: Skumfilter med ett lager
•
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Specifikationer
Dammsugare med påse
99,9 % dammuppsugningsförmåga* 900 W, Allergifilter, Mini-turbo-borste

* dammuppsugning på hårda golv (IEC62885-2). Filtreringsprestandan 
har testats i enlighet med DIN EN 60312/11/2008.

* *Filtreringsnivåer testas enligt EN60312-1-2017 och motsvarar 
HEPA 13.
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