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Compact
Sesalnik z vrečko

2000 W
Filter Super Clean Air
3 l
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mpakten in zmogljiv s tehnologijo AirflowMax
vi sesalnik Philips Performer Compact zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja z malo 
da. Tehnologija AirflowMax dlje časa ohranja visoko moč sesanja. Nastavek ExtraClean 
inkovito odstranjuje prah na vseh vrstah tal.

Sistem filtra Clean air
• Filter Super Clean Air prestreže več kot 99 % delcev

Sistem filtra Clean air
• Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

Neverjetni rezultati čiščenja
• 2000 W motor za visoko moč sesanja
• Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
• Novi nastavek ExtraClean ta temeljito čiščenje vseh vrst tal

Enostavno čiščenje
• Vgrajeni nastavki za priročno uporabo
• Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
• Kompakten in lahek za enostavno čiščenje in shranjevanje



 2000 W motor

Motor moči 2000 W zagotavlja visoko moč 
sesanja za odlične rezultate čiščenja.

Tehnologija AirflowMax

Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* 
ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite 
zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri 
ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v 
komori za prah povečuje zračni tok okoli 
vrečke za prah in omogoča uporabo celotne 
površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora 
za prah omogoča enakomerno razpiranje 
vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in 
nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah 
vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje 
znižanje moči sesanja.

Nastavek ExtraClean

Novi nastavek ExtraClean zagotavlja temeljito 
čiščenje vseh vrst tal. Nastavek ima veliko 
sprednjo odprtino za pobiranje večjih drobtin, 
hkrati pa se odlično oprime tal, kar zagotavlja 
učinkovito pobiranje drobnih prašnih delcev.

Vgrajeni nastavki

Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med 
sesanjem ni treba prenašati dodatnih 
nastavkov. Ozki nastavek je na posodi in tako 
vedno pripravljen na uporabo.

Spoji ActiveLock

S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem 
enostavno priključite in izključite različne 
nastavke in dodatno opremo s teleskopske 
cevi.

Kompakten in lahek

Sesalnik lahko zaradi majhne velikosti 
enostavno shranite in prihranite pri 
dragocenem prostoru. Zaradi nizke teže ga 
lahko enostavno prenašate.

Filter Super Clean Air

Filter Super Clean Air prestreže več kot 99 % 
škodljivih delcev, na primer cvetnega prahu, 
pršic ali dlak hišnih ljubljenčkov, da lahko v 
svojem domu uživate v čistem in zdravem 
zraku.

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.
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Sesalnik z vrečko
2000 W Filter Super Clean Air, 3 l
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Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Nastavek ExtraClean
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, 

Vgrajena krtača

Zasnova
• Barva: Temno črna

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 400 x 282 x 251 mm
• Teža izdelka: 4,5 kg

Prijazno do okolja
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 1800 W
• Glasnost: 83 dB

• Vakuum (najv.): 23,5 kPa
• Vhodna moč (najv.): 2000 W
• Moč sesanja (najvišja): 375 W

Filtriranje
• Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo 

živ. dobo
• Zmogljivost za prah: 3 L
• Izhodni filter: Filter Super Clean Air
• Filter motorja: 1-slojni penasti filter

Uporabnost
• Cevni spoj: ActiveLock
• Območje delovanja: 9 m
• Ročaj za prenašanje: Spredaj
• Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
• Dolžina kabla: 6 m
• Vrsta kolesc: Gumijasta
•
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