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Filter HEPA 13

Za nego živali

 
FC9194/01

Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*
z motorjem moči 2200 W in zmogljivostjo za prah 5 l

Sesalnik Philips PerformerPro z zmogljivim 2200 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno

zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*

Odlično čiščenje

2200 W motor z največjo močjo sesanja 500 W

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja

Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje

Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Turbo nastavek s krtačo za temeljitejše čiščenje preproge

Vgrajen protialergijski sistem

HEPA AirSeal s filtrom HEPA 13 zadrži 99,99 % prahu

Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Priročnost

Velik doseg za priročno čiščenje

Cev z vrtljivim priključkom 360Flex za enostavno premikanje

Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
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Značilnosti

2200 W motor

2200 W motor proizvaja moč sesanja 500 W

za odlične rezultate čiščenja.

Tehnologija Airflow Max

Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in

vrečki za prah omogoča enakomerno

razpiranje, kar zagotavlja največjo moč

sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Zmogljivost za prah 5 l

Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah

vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah,

zato lahko čistite dlje.

Nastavek TriActive+

Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja

3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo

nežno razpre preprogo in iz nje odstrani

najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na

sprednjem delu posesa večje delce 3) s

stranskima krtačama pomete prah in umazanijo

tik ob pohištvu.

Turbo nastavek s krtačo

Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko

čiščenje preprog in enostavno odstranjevanje

dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno

odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter

tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

Koleščki nastavka preprečujejo poškodbe v

primeru uporabe na trdih tleh.

HEPA AirSeal s filtrom HEPA 13

Filter HEPA 13 filter in tesnilo AirSeal zajameta

tudi najbolj drobne delce prahu, preden je

izpihan zrak, kar zagotavlja okolje brez prahu in

čist zrak brez alergenov. Izhodni zrak je čistejši

od zraka v prostoru.

S potrdilom ECARF

Ta sesalnik s filtriranim sistemom HEPA 13 je

kot protialergijski potrdila fundacija za

raziskovanje alergij European Centre for

Allergy Research Foundation. Filter HEPA 13 iz

odvodnega zraka očisti do 99,95 % alergenov;

mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah za

domače okolje brez alergenov.

Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

Vrečka Philips s-bag z izjemno dolgo

življenjsko dobo iz petih plasti

visokokakovostnega nesprijemljivega materiala

zajame tudi najbolj drobne delce prahu.

Odlično filtriranje zagotavlja boljše čiščenje in

čistejši zrak v vašem domu. Večplastno

filtriranje ohranja tudi visoko moč sesanja

sesalnika med celotno življenjsko dobo vrečke.

Vrečko s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo

je neodvisno preizkusila in potrdila

organizacija TÜV Rheinland Group in ima

dokazano do 80 % daljšo življenjsko dobo kot

standardna vrečka za prah.

Dolg doseg

Doseg 11 m vam omogoča čiščenje večje

površine brez priključevanja na drugo vtičnico.

Cev z vrtljivim priključkom 360Flex

Cev z vrtljivim priključkom Philips 360Flex

omogoča 360-stopinjsko vrtenje cevi za

enostavno premikanje sesalnika po domu.
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Specifikacije

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 51 l/s

Vhodna moč (IEC): 1800 W

Vhodna moč (najv.): 2200 W

Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB

Moč sesanja (najvišja): 500 W

Vakuum (najv.): 36 kPa

Uporabnost

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom

Cevni spoj: SmartLock

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Indikator napolnjenosti vrečke

Pomoč pri shranjevanju: Navpično in

vodoravno

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta kolesc: Gumijasta

Območje delovanja: 11 m

Dolžina kabla: 8 m

Zasnova

Barva: Konjak

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno

dolgo živ. dobo

Izpušni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA

13

Filter motorja: Troplastno

Zmogljivost za prah: 5 l

HEPA Air Seal

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActive+

Dodaten nastavek: Turbo krtača

Nastavki: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek

2-v-1

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,0 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x

300 mm

* Moč sesanja v skladu z mednarodnim standardom IEC

60312-1, testiranja je opravil zunanji testni inštitut SLG

Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer

Lifestyle B.V., avgust 2012)
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