Philips Performer Cat &
Dog
Sesalnik z vrečko

Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
Protialergijski filter
4l
Mini turbo krtača

Nastavek TriActive+ hkrati opravlja tri naloge
Philipsov sesalnik Performer prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko nalepko za
nizko porabo. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter,
ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.
Neverjetni rezultati čiščenja
• Nastavek za parket tla ščiti pred praskami
• Nastavek TriActive+ za čiščenje v 3 načinih
Protialergijsko delovanje
• Protialergijski filter zajame 99,9 % delcev – s potrdilom ECARF
• Preproste vrečke s-bag lahko uporabljate do 50 % dlje časa
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Mačje in pasje dlake
• Nastavek z majhno turbo krtačo, odličen za čiščenje tekstilnih površin
Priročno čiščenje
• Z veliko 4-litrsko prostornino boste vrečko menjali manj pogosteje
• Z dolgim, 10-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla
• Tehnologija nizke ravni hrupa za tiho sesanje
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Protialergijski filter 4 l, Mini turbo krtača

Značilnosti
Nastavek TriActive+

Velika 4-litrska prostornina

dlakami hišnih ljubljenčkov in pršicami. To je
odlično za vse, ki imajo težave z alergijami, ali
tiste, ki si želijo vrhunske higiene. S potrdilom
ECARF za protialergijsko delovanje.
Vrečke za dolgotrajno in preprosto
uporabo

Naš izjemni nastavek TriActive+ iz preprog
nežno odstranjuje tudi najtrdovratnejšo
umazanijo. Zračni kanali spredaj in ob strani
vsesavajo delce umazanije in učinkovito čistijo
tudi tik ob pohištvu in stenah.

Komora za prah z veliko prostornino sprejme
štiri litre prahu, preden morate vrečko
zamenjati.
Dolg, 10-metrski doseg

Nastavek za parket proti praskam

Vrečke s-bag lahko uporabljate do 50 % dlje
časa in ohranjajo popolno moč sesanja
sesalnika, dokler niso napolnjene. Primerne so
za vse modele sesalnikov in imajo tesnilni
mehanizem za čisto odstranjevanje.
Majhna turbo krtača
Doseg sesalnika od vtiča do nastavka meri
10 metrov, zato lahko čistite dlje brez
izklapljanja kabla.

Mehke ščetine nastavka za parket nežno
očistijo trda tla in jih ščitijo pred praskami.

Protialergijski filter s potrdilom

Tiho sesanje
Izdelek se ponaša s tehnologijo nizke ravni
hrupa za tiho sesanje. Raven hrupa delovanja
sesalnika je 70 dB.

Naš filtrirni sistem za čisti zrak zajame 99,9 %
drobnega prahu, vključno s cvetnim prahom,

Majhna turbo krtača je odlična za
odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov s
tekstilnih površin, stolov in preprog. Krtača je
kompaktna, zmogljiva in učinkovita.
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Protialergijski filter 4 l, Mini turbo krtača

Specifikacije
Zasnova

Nastavki in dodatki

• Barva: Kardinalsko rdeča

Teža in dimenzije

• Teža izdelka: 5,3 kg
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 470 x 320 x 280 mm

• Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali
nastavek
• Dodaten nastavek: Nastavek za parket, Majhna
turbo krtača

Zmogljivost

Prijaznost do okolja

Uporabnost

Filtriranje

• Vhodna moč (IEC): 650 W
• Glasnost: 70 dB
•
•
•
•
•
•
•
•

Cevni spoj: SmartLock
Območje delovanja: 10 m
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
Dolžina kabla: 7 m
Indikator polne komore za prah
Vrsta kolesc: Gumijasta

• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir
• Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo
živ. dobo
• Zmogljivost za prah: 4 L
• Izhodni filter: Protialergijski filter
• Filter motorja: Mikrofilter
•
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