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Napról napra egyre inkább környezetbarát
35%-os energiamegtakarítás a rendkívül hatékony HD-motorral*

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítményével a takarítás nem fárasztó: ez a Philips Performer lényege. Az

új, nagy teljesítményű HD-motor kiváló szívóerőt biztosít, és akár 35%-kal kevesebb energiát fogyaszt.

Alacsony energia fogyasztás, nagy teljesítmény

Új 1250 wattos HD-motor akár 375 wattos maximális szívóerővel

Kevesebb környezetkárosító anyag

A műanyagok legalább 60%-a újrahasznosított

Gondtalan takarítás

Ergonomikus kialakítású ComfortControl markolat

Kiváló takarítási teljesítmény kemény padlón

A Super Parquet szívófej 3x több makacs szennyeződést távolít el

Igazán hatékony antiallergén rendszer

HEPA AirSeal szigetelés és mosható HEPA 13 szűrő

ECARF minőséget tanúsító pecsét, a megbízható eredmény jelképe



Porzsákos porszívó FC9178/01

Fénypontok Műszaki adatok

Új 1250 wattos HD-motor

A nagy teljesítményű, 1250 Watt HD-motor

375 Watt maximális szívóerőre képes motor

35%-kal kevesebb energiát fogyaszt a

végeredmény tekintetében.

ComfortControl markolat

Ez az ergonomikus kialakítású markolat nem

csupán a csuklóra eső terhelést csökkenti, de

könnyed manőverezést tesz lehetővé. Ismerje

meg a könnyed takarítás élményét.

Super Parquet szívófej

A Super Parquet szívófejjel mindenfajta

kemény padló karcolódás nélkül, egy

mozdulattal megtisztítható. A mikroszálas

korongok elnyelési hatékonyságával és a

porszívó szívóteljesítményével tökéletes

eredményt érhet el, tisztítószer és kefe

használata nélkül.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő

Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az

összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13

szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik.

Innen nincs menekvés!

Kivitel

Szín: Szürkésdrapp

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag porzsák

Kimeneti levegőszűrő: Ultra Clean Air HEPA

13 mosható szűrő

HEPA AirSeal szigetelés

Portartály kapacitása: 4 l

Szívófejek és tartozékok

Tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis szívófej

Tartozékok tárolása: A markolaton

Kiegészítő szívófej: Super Parquet szívófej

Normál szívófej: TriActive szívófej

Teljesítmény

Légáram (max.): 39 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1250 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 1250 W

Zajszint (Lc IEC): 78 dB

Szívóteljesítmény (max.): 375 W

Szívóerő (max.): 28 kPa

Felhasználhatóság

Hordfogantyú: Felső és elülső

Clean Comfort kazetta

Csőcsatlakozás: Gomb

Porzsáktelítettség-jelző

Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes

teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Hatósugár: 12 m

Vezetékhossz: 9 m

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 6,5 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 500 x 320

x 280 mm

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

* A Philips 2000 wattos porszívójával összehasonlítva -

Philips belső mérési eredmény, 2008.
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