
 

 

Philips Performer Active
Sesalnik z vrečko

2100 W
Tehnologija AirflowMax
Filter EPA 10
Animal+

FC8657/01
Največja moč sesanja za učinkovitejše čiščenje*
S tehnologijo AirFlow Max in zmogljivostjo za prah 4 l
Novi Philips Performer Active s tehnologijo Airflow Plus in zmogljivim 2100 W motorjem 
zagotavlja boljše čiščenje

Priročnost
• S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Odlično čiščenje
• Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja
• 2100 W motor proizvaja moč sesanja 425 W
• Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje

Vgrajen protialergijski sistem
• Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje
• EPA AirSeal s filtrom EPA 10 za zdrav zrak

Učinkovito za preproge in pohištvo
• Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu



 Tehnologija Airflow Max

Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka 
in vrečki za prah omogoča enakomerno 
razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, 
tudi ko je vrečka polna.

Zmogljivost za prah 4 l

Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah 
vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, 
zato lahko čistite dlje.

Posebej dolg ergonomski ročaj

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja 
priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z 

njim sežete dlje in preprosto očistite težje 
dostopna mesta.

EPA 10 AirSeal

Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom 
zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar 
zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav 
zrak.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko 
dobo

Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je 
bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika 
moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, 
ko je polna in jo lahko zavržete.

Turbo nastavek s krtačo

Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko 
čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak 
ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje 
majhne prašne delce in dlake ter tako 
zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog. 
Koleščki nastavka preprečujejo poškodbe v 
primeru uporabe na trdih tleh.

2100 W motor

2100 W motor proizvaja moč sesanja 425 W 
za odlične rezultate čiščenja.
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Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali 

nastavek
• Dodaten nastavek: Popolna turbo krtača

Zasnova
• Barva: Črna z bleščicami

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm
• Teža izdelka: 5,2 kg

Prijazno do okolja
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 1800 W
• Vhodna moč (najv.): 2100 W

• Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB
• Moč sesanja (najvišja): 425 W
• Vakuum (najv.): 34 kPa
• Pretok zraka (najv.): 47 l/s

Filtriranje
• Zmogljivost za prah: 4 L
• Izhodni filter: Filter EPA 10
• Filter motorja: Mikrofilter

Uporabnost
• Dolžina kabla: 6 m
• Cevni spoj: Stožčast
• Območje delovanja: 9 m
• Ročaj za prenašanje: Spredaj
• Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
• Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom
• Vrsta kolesc: Gumijasta
• Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno
•
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* * Rezultati v primerjavi s sesalnikom Philips PowerLife, interni 
preizkus avgust 2013
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