Philips PerformerPro
Sesalnik z vrečko

5l
FC9197/91

Popolna zmogljivost
Manjša poraba energije
Philips PerformerPro z zmogljivim in visokoučinkovitim motorjem ter tehnologijo
AirflowMax vedno zagotavlja močan zračni tok za visoko moč sesanja. Za odlične
rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.
Vgrajen protialergijski sistem
• Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
• Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah
Vgrajen protialergijski sistem
• Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu

FC9197/91

Sesalnik z vrečko
5l

Specifikacije
Teža in dimenzije

• Teža izdelka: 5 kg
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm

Zmogljivost

•
•
•
•

Vhodna moč (IEC): 650 W
Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s
Glasnost: 78 dB
Vakuum (najv.): 16,3 kPa

Uporabnost

•
•
•
•
•
•
•

Dolžina kabla: 8 m
Cevni spoj: SmartLock
Območje delovanja: 11 m
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Vrsta kolesc: Gumijasta

Značilnosti
Nastavki in dodatki

• Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Krtača/
mali nastavek 2-v-1
• Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
• Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

S potrdilom ECARF

Trajnost

• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Filtriranje

• Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo
živ. dobo
• Zmogljivost za prah: 5 L
•

Ta sesalnik s filtriranim sistemom HEPA 13 je kot
protialergijski potrdila fundacija za raziskovanje
alergij European Centre for Allergy Research
Foundation. Filter HEPA 13 iz odvodnega zraka očisti
do 99,95 % alergenov; mačje in pasje dlake, pršice ali
cvetni prah za domače okolje brez alergenov.

Protialergijski filter HEPA13

Filter HEPA 13 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka
zajameta tudi najbolj drobne delce prahu, kar
zagotavlja okolje brez prahu in čist zrak brez
alergenov. Izhodni zrak je čistejši od zraka v
prostoru.

Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

5-litrska vrečka s-bag XXL z izjemno dolgo
življenjsko dobo dlje časa zagotavlja visoko
učinkovitost čiščenja. Vrečka s-bag z izjemno dolgo
življenjsko dobo je izdelana iz vrhunskega
večplastnega in nesprijemljivega materiala, zato
zagotavlja odlično moč sesanja in filtriranje, obstojna
pa je kar do 80 % dlje kot standardna vrečka.
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