Philips Performer Silent
Sesalnik z vrečko

Največja moč. Najtišje delovanje*.
99,9 % odstranjenega prahu
750 W
66 dB za tiho sesanje

Pobere več kot 99,99 %** prahu in alergenov
Dom je s čistimi tlemi bolj zdrav. Novi sesalnik Philips Performer Silent se ponaša s
tehnologijo nastavkov za temeljito odstranjevanje umazanije in finih prašnih delcev in s
tem zagotavlja zdravo okolico. S samo 66 dB je hkrati tudi naš najtišji sesalnik do zdaj.
Vrhunsko delovanje
• Protialergijski filter prestreže 99,9 % delcev – certifikat ECARF
• 750 W motor z visoko močjo sesanja
• Nastavek za parket s krtačo z mehkimi ščetinami za zaščito pred praskami
• Kadarkoli neslišno sesajte, ne da bi pri tem koga motili
• Nastavek TriActive Pro odstrani najmanjše prašne delce za temeljitejšo čistočo
• 99,9 % odstranjenega prahu** za odlične rezultate globinskega čiščenja
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Enostavno čiščenje
• Komplet proti alergijam očisti vse površine za bolj zdrav dom
• Vrečke za dolgotrajno in preprosto uporabo za veliko, 4-litrsko komoro za prah
• ErgoGrip z daljinskim upravljalnikom omogoča enostavno manevriranje
• V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
• Z dolgim, 12-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla
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Sesalnik z vrečko

99,9 % odstranjenega prahu 750 W, 66 dB za tiho sesanje

Značilnosti
Izjemno zmogljiv motor z močjo 750 W

ErgoGrip z daljinskim upravljalnikom

Izjemno zmogljiv motor s 750 W zagotavlja
zmogljivo, vrhunsko čiščenje, vsakokrat.

Daljinski upravljalnik in ErgoGrip zagotavljata
enostavno upravljanje in manevriranje.

99,9 % odstranjenega prahu**

Protialergijski filter s certifikatom

4-litrske vrečke s-bags za dolgotrajno
uporabo

Velika, 4-litrska komora za prah in dolgotrajne
univerzalne vrečke omogočajo optimalno moč
sesanja, dokler niso vrečke polne, ter odlaganje
brez nereda.
Nastavek TriActive Pro

Nastavek TriActive Pro in velika moč sesanja
zagotavljata, da lahko posesate 99,9 %
drobnega prahu**.

Protialergijski filter s certifikatom prestreže
99,9 % prašnih delcev – vključno s cvetnim
prahom, dlakami hišnih ljubljenčkov in pršicami
– odlično za vse, ki so nagnjeni k alergijam.

Tiho sesanje
Vgrajena krtača

Vrhunsko zmogljiv nastavek TriActive Pro
globinsko čisti vse vrste tal, od lesenih oblog do
preprog, in ujame tudi najdrobnejši prah.
Nastavek za parket

Sesalnik je zasnovan za tiho delovanje, zato
lahko kadarkoli tiho sesate, ne da bi kogarkoli
motili. To potrjuje oznaka Quiet Mark.
Dolg, 12-metrski doseg

Posebej dolg 12-metrski kabel omogoča daljšo
uporabo brez izklapljanja.

Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj
in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva,
ravnih in tekstilnih površin.

Brez nevarnosti, da bi opraskali tla. Nastavek s
krtačo z mehkimi ščetinami je zasnovan
posebej za nežno čiščenje trdih tal.
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Sesalnik z vrečko

99,9 % odstranjenega prahu 750 W, 66 dB za tiho sesanje

Specifikacije
Zasnova

• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali
nastavek, Vgrajena krtača, Komplet proti alergijam
• Dodaten nastavek: Nastavek za parket

• Barva: Ledeniško modra

Zmogljivost

• Vhodna moč (IEC): 650 W
• Glasnost: 66 dB
• Vhodna moč (najv.): 750 W

Teža in dimenzije

Uporabnost

Trajnost

•
•
•
•
•
•
•
•

Cevni spoj: SmartLock
Območje delovanja: 12 m
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Dolžina kabla: 9 m
Indikator polne komore za prah
Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki in dodatki

• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 470 x 320 x 280 mm
• Teža izdelka: 5,4 kg
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Filtriranje

• Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo
živ. dobo
• Zmogljivost za prah: 4 L
• Izhodni filter: Protialergijski filter
• Filter motorja: Mikrofilter
•

• Standardni nastavek: TriActive Pro
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* od vseh Philipsovih sesalnikov z vrečko.
* *Čiščenje prahu s trdih tal (IEC62885-2) in filtriranje delcev velikosti
0,3 mm, skladno z energijsko oznako EU.

