
 

 

Philips Performer Silent
Porzsákos porszívó

99,9%-os porfelszívás
750 W
66 dB-es halk porszívózás
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aximális teljesítmény. Alacsony zajszint*
sszegyűjti a por és az allergének >99,99%-át**

tiszta padló egészségesebb otthont eredményez. Az új Philips Performer Silent a továbbfejlesztett 

vófej-technológiájának segítségével alaposan felszívja a szennyeződéseket és az apró porszemcséket, 

 egészséges környezetet eredményezve. Ráadásul 66 dB-es zajszintértékével ez az eddigi 

csendesebb porszívónk.

Kiváló teljesítmény
• Az allergénszűrő a részecskék 99,9%-át felfogja – ECARF-tanúsítvány
• 750 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
• Lágy tisztítósörtéket tartalmazó parkettaszívóka a karcolás elleni védelemhez
• Bármikor porszívózhat anélkül, hogy valakit is zavarna
• A TriActive Pro szívófej a legfinomabb port is felszívja az alaposabb tisztaság biztosítására
• 99,9%-os porfelszívás** az alapos tisztítási eredményért

Egyszerű tisztítás
• Az egyszerűen kezelhető, hosszan használható porzsákok illeszkednek a nagy, 4 literes 

portartályba
• Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra
• A hosszú, 12 méteres mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása nélkül



 Nagy hatékonyságú 750 W-os motor

A nagy hatékonyságú, 750 W-os motor mindig 
erőteljes, kiváló tisztítást biztosít.

99,9%-os porfelszívás**

A TriActive Pro szívófej és a nagy szívóerő 
biztosítja a finom por 99,9%-os felszívását**.

Halk porszívózás

Alacsony zajszintre lett tervezve, így bármikor 
halkan porszívózhat anélkül, hogy bárkit is 
megzavarna otthonában. A Quiet Mark által 
hitelesítve.

Hosszú, 12 méteres mozgástér

Az extrahosszú, 12 méteres kábellel tovább 
tud porszívózni anélkül, hogy ki kellene húznia 
a kábelt.

Tanúsított allergénszűrő

A tanúsítvánnyal rendelkező allergénszűrő a 
porrészecskék 99,9%-át felfogja – köztük a 
polleneket, az állatszőrt és a poratkákat is –, így 
ideális az allergiától szenvedők számára.

Beépített kefe

Egy kefés szívófej található a fogantyúba építve, 
ami mindig készen áll a bútorokhoz, lapos 
felületekhez és kárpitokhoz.

Hosszan használható, 4 literes 
porzsákok

A nagy, 4 literes portartály és a hosszú 
élettartamú, univerzális porzsákok optimális 
porszívó teljesítményt biztosítanak mindaddig, 
amíg teljesen meg nem telik a zsák, valamint a 
zsákok jól záródóak, így a por felfordulás nélkül 
üríthető.

TriActive Pro szívófej

A kiváló teljesítményű TriActive Pro szívófej 
minden padlótípus számára megfelelő, a 
fapadlótól a szőnyegig, és még a legfinomabb 
port is felszívja.

Parkettatisztító szívófej

Ennek a kimondottan kemény padlók gondos 
ápolásához tervezett, lágy tisztítósörtékkel 
ellátott szívófejnek köszönhetően többé nem 
kell tartani attól, hogy megkarcolódik a padló.
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Fénypontok
Porzsákos porszívó
99,9%-os porfelszívás 750 W, 66 dB-es halk porszívózás
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Szívófejek és tartozékok
• Standard fúvóka: TriActive Pro
• Mellékelt tartozékok: Réseszköz, Kis fej, Beépített 

kefe
• Kiegészítő fúvóka: Parkettatisztító szívófej

Kialakítás
• Szín: Telt piros

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 470 x 320 x 280 mm
• A termék tömege: 5,4 kg

Fenntarthatóság
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított 

papírból

Teljesítmény
• Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W

• Hangerőszint: 66 dB
• Felvett teljesítmény (max.): 750 W

Szűrőrendszer
• Porzsák típusa: s-bag, rendkívül tartós kialakítás
• Portartály kapacitása: 4 L
• Kivezetésszűrő: Allergénszűrő
• Motorszűrő: Mikroszűrő

Felhasználás
• Hatósugár: 12 m
• Csőcsatlakozás: SmartLock
• Hordfogantyú: Felül és elöl
• Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a 

berendezésen
• Kábel hossza: 9 m
• Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
• Portartály-telítettség jelző
• Kerék típusa: Gumi
•
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Műszaki adatok
Porzsákos porszívó
99,9%-os porfelszívás 750 W, 66 dB-es halk porszívózás

* minden porzsákos Philips porszívóhoz képest.
* *a keménypadlón található por felszívása (IEC62885-2), illetve az 

egészen apró, 0,3 µm méretű részecskék kiszűrése az EU 
energiacímkének megfelelően.

http://www.philips.com

