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Täielik jõudlus
Väiksem energiatarve

Uus Philips Performer Active tagab tänu AirflowMaxi tehnoloogiale ja kõrgel tasemel tolmu imemiseks mõeldud

TriActive+ otsakule täieliku puhtuse.

Märkimisväärsed puhastustulemused

Energiatõhususe klass B

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

Maksimaalne mugavus

4 l tolmumaht võimaldab kauem koristada

Sujuv võimsuse reguleerimine

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Puhta õhufiltri süsteem

EPA10 filtrisüsteem koos AirSealiga, et tagada tervislik õhk

S-bag Classic Long Performance'i kasutusaeg on kuni 50% pikem
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Esiletõstetud tooted

Energiatõhususe klass B

See tolmuimeja on valmistatud saavutama

täielikku jõudlust energiatõhususe klassi B

tingimuste kohaselt.

AirflowMaxi tehnoloogia

AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib

õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et

imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui

kott hakkab täis saama!

TriActive+ otsak

TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut

ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma

spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval

vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi

otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3)

pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja

sodi, mis on mööbli ja seinte vastas

A-klass kõva kattega põrandatel

See toode saavutab kõva kattega põrandatel

parima puhastusjõudluse, korjates üles 100%

tolmust!

4 l tolmumaht

Tänu spetsiaalsele 4 l tolmukambrile saate

tolmukotti optimaalselt kasutada, nii saate

kauem koristada.

Võimsuse reguleerimine

Sujuv võimsuse reguleerimine võimaldab

valida puhastatavale pinnale optimaalse

imemistaseme.

Eriti pikk ergonoomiline käepide

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav

kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub

kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka

raskesti ligipääsetavaid kohti.

EPA10 puhta õhu süsteem

EPA10 filter ja AirSeal püüavad tolmuvaba

keskkonna ja puhta tervisliku õhu tagamiseks

kinni ka kõige peenema tolmu enne, kui õhk

tolmuimejast välja puhutakse.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Energiatõhususe märgis: B.

Aastane energiatarve: 33,5 kW/h

Vaibapuhastusklass: D

Kõvakattega põrandate puhastusklass: A

Tolmutagastusklass: B.

Helitugevus: 79 dB

Sisendvõimsus (IEC): 750 W

Õhuvoog (max): 29,3 l/s

Vaakum (max): 18,9 kPa

Disain

Värvus: Sügavpunane

Filtreerimine

Tolmumaht: 4 l

Tolmukoti mudel: s-bag Classic Long

Performance

Väljalaskefilter: EPA10 pestav filter

Mootorifilter: Mikrofilter

EPA AirSeal

Kasutatavus

Tegevusraadius: 9 m

Juhtme pikkus: 6 m

Võimsuse reguleerimine: Elektrooniline

seadmel

Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru

Toruliitmik: Kooniline

Ratta tüüp: Kummist

Kandesang: Eesmine

Tolmukambri täitumise indikaator

Otsakud ja tarvikud

Tavaline otsak: TriActive+ otsak

Komplektisolevad tarvikud: Piluotsak, Väike

otsak

Lisaotsak: Kõvakattega põranda otsak

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 5,2 kg

Toote mõõtmed (p x l x k): 447 x 304 x

234 mm

 

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette

teatamata Kaubamärgid kuuluvad

firmale Koninklijke Philips N.V. või

vastavatele omanikele.

Väljalaske kuupäev

2019‑02‑08

Versioon: 8.3.1

EAN: 08 71010 36901 84

www.philips.com

http://www.philips.com/

