
 

 

Philips 3000 Series
Stofzuiger met zak - 
Refurbished

99,9% stofopname*
900 W
Allergiefilter
Turbo-miniborstel

XD3140
Vangt 99,99%* van stof en allergenen

met een compact en licht ontwerp
De Philips Performer Compact-stofzuiger zonder zak combineert een compact design 
met grootse prestaties. Maak uw huis grondig schoon met de AirflowMax-technologie en 
ons TriActive-mondstuk met 3 reinigingsopties in 1.

Superieure prestaties
• 99,9% stofopname* voor grondige resultaten
• Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht
• Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% van fijnstof op
• Gecertificeerd allergievriendelijk door ECARF.
• Motor van 900W voor hoge zuigkracht
• Turbo-miniborstel om eenvoudig huisdierenharen en pluisjes te verwijderen
• TriActive-mondstuk voor grondige reiniging in 3 richtingen

Moeiteloos reinigen
• Compact en licht voor draaggemak
• Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
• Groot bereik van 9 meter, gaat verder zonder loskoppelen



 99,9% stofopname*

Het TriActive-mondstuk en de hoge zuigkracht 
zorgen ervoor dat u 99,9% van de fijne 
stofdeeltjes* kunt opzuigen.

AirflowMax-technologie

De stofkamer met uniek design maximaliseert 
de capaciteit en luchtstroom met een niet-
verstoppende stofzak. Dit maakt een sterke 
zuigkracht mogelijk, totdat de stofzak vol is.

Allergy H13-filter

Het Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% 
van de fijne stofdeeltjes op, waaronder pollen, 
huisdierenhaar en huisstofmijt. Dit is ideaal 
voor mensen met een allergie. Het 
filtratieniveau is gelijk aan HEPA 13**.

Compact en lichtgewicht

Het compacte en lichte design zorgt ervoor 
dat de stofzuiger eenvoudig kan worden 
opgeborgen en gedragen.

ECARF-gecertificeerd

Gecertificeerd allergievriendelijk door ECARF.

Motor van 900 W met hoog rendement

De motor van 900 W met hoog rendement 
levert een hoge zuigkracht voor grondige 
reiniging.

Geïntegreerde borstel

De stofborstel is in het handvat ingebouwd, 
zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik 
op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.

Groot bereik van 9 meter

Bereik van 9 meter van stekker naar mondstuk 
voor langer gebruik zonder loskoppelen.

Turbo-miniborstel

De Turbo-miniborstel verwijdert snel haren, 
pluisjes en stof van banken, kussens en andere 
stoffen. Ideaal voor mensen met huisdieren.

TriActive-mondstuk

Het TriActive-mondstuk voert 3 
reinigingshandelingen in één keer uit. De 
speciaal ontworpen zoolplaat verwijdert stof 
diep uit tapijt, terwijl de grote opening aan de 
voorzijde grote deeltjes opzuigt. Luchtkanalen 
aan beide zijden van het mondstuk nemen stof 
en vuil op langs muren en meubels.
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Kenmerken
Stofzuiger met zak - Refurbished
99,9% stofopname* 900 W, Allergiefilter, Turbo-miniborstel
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Performance
• Ingangsvermogen (IEC): 899 W
• Geluidsniveau: 79 dB
• Onderdruk (max.): 23 kPa
• Ingangsvermogen (max.): 900 W

Ontwerp
• Kleur: Sporty red

Bruikbaarheid
• Buiskoppeling: ActiveLock
• Actieradius: 9 m
• Handgreep: Voorkant
• Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
• Snoerlengte: 6 m
• Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires
• Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

• Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 
Geïntegreerde borstel

• Extra mondstuk: Turbo-miniborstel

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (l x b x h): 400 x 282 x 

251 mm
• Productgewicht: 4,6 kg

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering
• Type stofzak: s-bag Classic Long Performance
• Stofinhoud: 3 L
• Uitblaasfilter: Allergiefilter
• Motorfilter: 1 laag schuimscheider
•
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Specificaties
Stofzuiger met zak - Refurbished
99,9% stofopname* 900 W, Allergiefilter, Turbo-miniborstel

* Stofopname op harde vloeren (IEC62885-2). Filtering is getest 
conform DIN EN 60312/11/2008.

* *Filtratieniveaus zijn getest volgens EN60312-1-2017 en zijn 
gelijkwaardig aan HEPA 13.
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