
 

 

Philips 3000 Series
Sesalnik z vrečko

99,9 % odstranjenega prahu*
900 W
Protialergijski filter

XD3110/09
Pobere več kot 99,9 %* prahu in alergenov
v lahki in kompaktni zasnovi
Philipsov novi sesalnik Performer Compact združuje kompaktno zasnovo in vrhunsko 
zmogljivost. Uživajte v temeljitem čiščenju celega doma, ki ga omogočata tehnologija 
AirflowMax in nastavek TriActive, ki pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge.

Vrhunsko delovanje
• 99,9 % odstranjenega prahu* za temeljito čiščenje
• Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
• Protialergijski filtrirni sistem Allergy H13 prestreže > 99,9 % drobnega prahu
• S potrdilom ECARF za protialergijsko delovanje.
• 900-vatni motor z veliko močjo sesanja
• Nastavek TriActive za temeljito čiščenje v 3 načinih

Enostavno čiščenje
• Majhen in lahek za enostavno prenašanje
• V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
• Z dolgim 9-meterskim kablom lahko sežete dlje, ne da bi ga morali odklopiti



 Tehnologija AirflowMax

Edinstveno zasnovana komora za prah poveča 
zmogljivost in pretok zraka z vrečko za prah, ki 
se ne maši, kar omogoča veliko moč sesanja, 
vse dokler ni vrečka polna.

Visokoučinkovit 900-vatni motor

Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja 
veliko moč sesanja za temeljito čiščenje.

Prestreže 99,9 % prašnih delcev*

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

Majhen in lahek

Majhna in lahka zasnova zagotavljata enostavno 
spravilo in prenašanje sesalca.

Dolg 9-meterski doseg

9-meterski doseg od vtiča do nastavka 
omogoča daljšo uporabo, ne da bi morali 
sesalec odklopiti.

Protialergijski filter Allergy H13

Protialergijski filtrirni sistem Allergy H13 
prestreže > 99,9 % finih prašnih delcev – 
vključno s cvetnim prahom, pršicami in dlakami 
hišnih ljubljenčkov – idealno za vse, ki trpijo 
zaradi alergij. Razred filtriranja je enakovreden 
HEPA 13**.

S potrdilom ECARF

S potrdilom ECARF za protialergijsko 
delovanje.

Vgrajena krtača

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

Nastavek Tri-Active

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 
3 naloge. Posebno zasnovana plošča odstrani 
prah globoko iz preprog, velika odprtina na 
sprednjem delu pa posesa večje delce. Zračni 
kanali na obeh straneh nastavka odstranijo 
prah in umazanijo ob stenah in pohištvu.
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Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, 

Vgrajena krtača

Zasnova
• Barva: Kraljevsko temna modra

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 400 x 282 x 251 mm
• Teža izdelka: 4,6 kg

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

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 899 W

• Glasnost: 79 dB
• Vakuum (najv.): 20 kPa
• Vhodna moč (najv.): 900 W

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

živ. dobo
• Zmogljivost za prah: 3 L
• Izhodni filter: Protialergijski filter
• 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
• Vrsta kolesc: Gumijasta
•
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Specifikacije
Sesalnik z vrečko
99,9 % odstranjenega prahu* 900 W, Protialergijski filter

* odstranjevanje prahu na trdih tleh (IEC62885-2). Učinkovitost 
filtriranja je testirana v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008.

* *Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom 
EN60312-1-2017 in so enakovredni HEPA 13.
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