
 

 

Philips Performer Ultimate
Sesalnik z vrečko

Energijska oznaka AAAB**
900 W
4 l
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opolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.
D-tehnologija TriActive razkriva prah.
vativni Philips Performer Ultimate je naš najnaprednejši sesalnik z vrečko.

Napredno globoko čiščenje
• Intuitiven digitalni zaslon za optimalno delovanje
• Ročaj z daljinskim upravljalnikom ErgoGrip z vgrajenimi upravljalnimi gumbi
• Vgrajena nastavka za hitro in temeljito čiščenje
• V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
• 30 % recikliranih plastičnih materialov

Protialergijsko delovanje
• Protialergijski filter zadrži > 99,9 % delcev, s potrdilom ECARF
• Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Optimalna zmogljivost
• Tehnologija AirflowMax za močno sesanje
• Samodejni vklop in izklop zagotavlja, da je sesanje vklopljeno samo, ko ga potrebujete
• CarpetClean za učinkovito čiščenje mehkih tal
• TriActive LED za globoko čiščenje



 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) Visokokakovostna in 
nesprijemljiva sintetična vrečka za prah vpija 
prah brez blokiranja por, kar preprečuje 
znižanje moči sesanja.

TriActive LED

Novi nastavek TriActive LED z ekskluzivno 
tehnologijo talne svetilke razkriva skriti prah. 
Nastavek brez krtače z edinstveno strukturo 
gumijaste lopute preprečuje navijanje dlake in 
las. Zaradi ploščate oblike lahko plosko leži na 
tleh, tako da lahko dosežete še več mest.

CarpetClean

Nastavek CarpetClean je idealen za globoko 
čiščenje. Primeren je za najzahtevnejše 
preproge in učinkovito pobira prah z mehkih 
tal.

Samodejni vklop in izklop

Inteligentna funkcija vklopa in izklopa 
samodejno vklopi sesalnik, ko je v uporabi, in 
ga izklopi, ko ni

Izdelano v Evropi

Inovativni Performer Ultimate je izdelan v 
Evropi po Philipsovih standardih visoke 
kakovosti

Ročaj z daljinskim upravljalnikom

Daljinski upravljalnik je ergonomsko zasnovan, 
tako da so nastavitve moči tik ob vaši roki in 
lahko enostavno preklapljate med nastavitvami 
za različna mesta in vrste površin za 
učinkovitejše sesanje. Prednost daljinskega 
upravljalnika je tudi, da vam ni treba segati do 
glavne enote, zato je sesanje laže kot kadar koli 
doslej, vodenje pa neovirano.

Vgrajena nastavka

Vgrajena nastavka: – ozki nastavek, ki seže v 
reže in je odličen vzdolž robov podstavkov in 
na težko dostopnih mestih; – nastavek za 
oblazinjeno pohištvo z majhno, plosko glavo in 
veliko močjo sesanja, odličen za površine iz 
tkanin.
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Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Nastavek TriActive LED
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, 

Vgrajena krtača, Mala krtača
• Dodaten nastavek: Nastavek za čiščenje preprog
• Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik 

ErgoGrip

Zasnova
• Barva: Srebrn titan

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 475 x 300 x 280 mm
• Teža izdelka: 6,2 kg

Prijazno do okolja
• Embalaža: > 75 % recikliranih materialov
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 750 W

• Pretok zraka (najv.): 35 l/s
• Glasnost: 75 dB
• Vakuum (najv.): 15 kPa
• Vhodna moč (najv.): 900 W
• Moč sesanja (najvišja): 220 W

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

živ. dobo
• Zmogljivost za prah: 4 L
• Izhodni filter: Protialergijski filter

Uporabnost
• Cevni spoj: SmartLock
• Območje delovanja: 11 m
• Ročaj za prenašanje: Spredaj
• Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
• Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P
• Vrsta kolesc: Gumijasta
• Digitalni indikator polne vrečke
•
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* 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).
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