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Nagy teljesítmény, alacsony zajszint
Összegyűjti és magába zárja a por és az allergének >99,99%-

át*

A tiszta padló egészségesebb otthont eredményez. Az új Philips Performer Silent

a továbbfejlesztett szívófej-technológiájának segítségével alaposan felszívja a

szennyeződéseket és az apró porszemcséket, így egészséges környezetet

eredményezve. Ráadásul 66 dB-es zajszintértékével ez az eddigi legcsendesebb

porszívónk.

Kiváló teljesítmény

A TriActive Pro szívófej a legfinomabb port is felszívja az alaposabb tisztaság

biztosítására

A parkettatisztító szívófej megvédi a padlót a karcolásoktól

99,9%-os porfelszívás* a kiváló tisztítóteljesítményért

750 W-os motor a nagy szívóteljesítményért

Egyszerű tisztítás

Bármikor porszívózhat anélkül, hogy valakit is zavarna

A hosszú, 12 méteres mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása

nélkül

Nagy, 4 literes űrtartalom a porzsákok ritkább cseréjéért

Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra

Allergiásoknak ajánlott

Az allergén szűrő felfogja a por 99,9%-át – ECARF-tanúsítvánnyal rendelkezik

Az egyszerű S-bag porzsákok akár 50%-kal tovább tartanak

Minőség, amelyben megbízhat

Gyártás helye: Európa, minőség, amelyben megbízhat
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Fénypontok

Halk porszívózás

Az alacsony zajszintű porszívóval bármikor

takaríthat anélkül, hogy bárkit is zavarna az

otthonában. A termék optimalizált légcsatornái,

pufferei és csendes motorja révén csöndes

porszívózást biztosít. Quiet Mark minősítéssel

rendelkezik.

Allergénszűrő

A Clean Air légszűrő rendszerünk a finom por

99,9%-át felfogja, köztük a polleneket, a

kisállatok szőrét és a poratkákat – az

allergiában szenvedők és azok számára, akik a

higiénia magasabb szintjét szeretnék elérni. Az

ECARF allergiabarátnak minősítette.

TriActive Pro szívófej

Az új TriActive Pro szívófej a Philips

legkiválóbb teljesítményű szívófeje a

szőnyegek és keménypadlók alapos

tisztításához. A szívófej szorosan illeszkedik a

padlóhoz, és mélyen a szőnyeg szálai közé

hatol, hogy a legfinomabb port is felszívhassa.

Karcmentes parkettatisztító szívófej

A parkettatisztító szívófej puha sörtéi kíméletes

ápolást nyújtanak és megvédik a

keménypadlót a karcolásoktól.

Hosszú, 12 méteres mozgástér

A hálózati csatlakozótól a szívófejig 12 méteres

mozgástér révén tovább tud takarítani a

csatlakozó kihúzása nélkül.

Lágy kefék gombnyomásra

Egy porolókefe-tartozék található közvetlenül a

fogantyúba építve, ami mindig készen áll a

bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz.

Könnyen használható s-bag porzsák

Az S-bag porzsákok akár 50%-kal tovább

tartanak, és fenntartják a porszívó teljes

szívóerejét egészen addig, amíg teljesen meg

nem telnek. Egy porzsák illeszkedik az összes

típushoz, és a tisztább kiürítés érdekében

zárómechanizmussal van ellátva.

Nagy, 4 literes űrtartalom

A nagy űrtartalmú portartályba 4 egész liternyi

por befér, és csak utána kell cserélni.

Gyártás helye: Európa

A terméket Európában tervezték, tesztelték és

gyártották, így élvezheti a kiváló minőséget.

5 év garancia

Regisztráljon a philips.com/welcome

weboldalon a vásárlástól számított 3 hónapon

belül, hogy ingyenesen megkaphassa az 5

éves motorgaranciát!
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 750 W

Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W

Zajszint: 66 dB

Felhasználhatóság

Hatósugár: 12 m

Hordfogantyú: Felső és elülső

Vezetékhossz: 9 m

Portartály-telítettség jelző

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Csőcsatlakozás: SmartLock

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Kialakítás

Szín: Kék

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag, rendkívül tartós

kialakítás

Portartály kapacitása: 4 L

Kimeneti levegőszűrő: Allergénszűrő

Motorvédő szűrő: Mikroszűrő

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis

szívófej, Beépített kefe

Kiegészítő szívófej: Parkettatisztító szívófej

Normál szívófej: TriActive Pro

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 470 x 320

x 280 mm

Készülék tömege: 5,4 kg

* a keménypadlón található por felszívása (IEC62885-2),

illetve az egészen apró, 0,3 µm méretű részecskék

kiszűrése

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító

szívófejjel (IEC62885-2).
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