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Potência de sucção mais elevada, mesmo quando o saco está

cheio*

com um motor de 2000 W e capacidade para 5 l de pó

Com o seu motor potente de 2000 W e o compartimento do pó concebido especialmente para este fim, o

aspirador Philips PerformerPro mantém um alto fluxo de ar, fornecendo-lhe a potência de sucção mais elevada.

Para óptimos resultados de limpeza, mesmo quando o saco está cheio!*

Excelentes resultados de limpeza

Motor de 2000 watts gera um máximo de 450 W de potência de sucção

Tecnologia Airflow Max revolucionária para uma sucção extrema

Capacidade para 5 l de pó para uma limpeza mais prolongada

Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1

Filtragem de ar altamente eficaz

Filtro micro AFS para ar limpo

Com s-bag e desempenho de longa duração, recolhe pó ainda mais fino

Protecção contra riscos para soalhos em parquet

Escova Parquet com cerdas macias para protecção anti-riscos

Funcionalidades

Rotação da mangueira 360Flex para manobrar facilmente

Encaixe SmartLock para um ajuste simples a cada tarefa de limpeza

Pega extra longa com canal de ar para um maior alcance



Aspirador com saco FC9185/01

Destaques Especificações

Motor de 2000 watts

Motor de 2000 watts gera um máximo de

450 W de potência de sucção para excelentes

resultados de limpeza.

Escova TriActive

A escova TriActive limpa o seu chão de 3

formas numa só passagem: 1) Uma abertura

maior na ponta da escova aspira facilmente as

partículas de maior dimensão. 2) Esta

apresenta uma eficiência máxima de limpeza

graças ao fluxo de ar optimizado através da

escova. 3) As duas escovas laterais limpam o

pó e a sujidade junto à mobília e às paredes.

Escova Parquet

Acabaram-se os riscos graças a esta escova

com cerdas macias concebida especificamente

para a limpeza cuidada de pavimentos.

s-bag, desempenho de longa duração

O s-bag de desempenho de longa duração da

Philips, composto por cinco camadas de

material antiobstrução de alta qualidade,

capta até o pó mais fino. Esta filtragem

excelente proporciona-lhe melhores resultados

de limpeza e um ar limpo em sua casa. A

filtragem com multicamadas também mantém

a alta potência de sucção dos aspiradores

durante toda a vida útil do saco. O s-bag de

desempenho de longa duração foi testado e

certificado pelo instituto independente de

testes TÜV Rheinland Group e ficou comprovou

que este dura até 80% mais do que um saco

para o pó normal.

Capacidade para 5 l de pó

O compartimento do pó de 5 l concebido

especialmente para este fim permite-lhe

optimizar a utilização do saco para o pó, para

que possa limpar durante mais tempo.

Design

Cor: Negro profundo

Performance

Fluxo de ar (máx): 47 l/s

Potência de entrada (IEC): 1800 W

Potência de entrada (máx): 2000 W

Nível de ruído (Lc IEC): 79 dB

Potência de sucção (máx): 450 W

Vácuo (máx): 34 kPa

Filtragem

Tipo de saco: s-bag, desempenho de longa

duração

Filtro exaustor: Microfibra

Filtro do motor: Camada tripla

Capacidade de pó: 5 L

Facilidade de utilização

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2

peças

Pega: Pega ergonómica com controlo do ar

Pega de transporte: Topo e frente

Indicador de recipiente de pó cheio

Encaixe do tubo: SmartLock

Arrumação / arrumação assistida: Vertical e

horizontal

Tipo de rodas: Borracha

Controlo de potência: Electrónico no aparelho

Raio de acção: 9 m

Comprimento do cabo de alimentação: 6 m

Escovas e acessórios

Escova standard: Escova TriActive

Escova adicional: Escova para pavimentos

Acessórios incluídos: Bico, Escova pequena

Arrumação de acessórios: No clipe do tubo

Peso e dimensões

Peso do produto: 5,0 kg

Dimensões do produto (CxLxA): 500 x 310 x

300 mm

* Potência de sucção testada de acordo com a norma

internacional IEC 60312-1, testada pelo instituto de

testes externo SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

(Philips Consumer Lifestyle B.V., Agosto de 2012)
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