
 

Putekļu sūcējs ar
maisiņu

Performer Silent

 
Savāc 99,9 % putekļu

750 W

66 dB klusai sūkšanai

 

FC8785/09

Maksimāls sniegums, klusa darbība
Uzsūc un uztver >99,99 %* putekļu un alergēnu

Tīra grīda nozīmē veselīgāku mājokli. Jaunajam Philips Performer Silent ir uzlabota

uzgaļa tehnoloģija, kas ļauj pilnībā uztvert netīrumus un smalkus putekļus,

nodrošinot veselīgu vidi. Putekļsūcēja radītais troksnis nepārsniedz 66 dB,

padarot to par mūsu visu laiku klusāko putekļu sūcēju.

Izcila veiktspēja

TriActive Pro uzgalis uzsūc smalkākos putekļus, nodrošinot pamatīgāku tīrīšanu

Uzgalis parketam aizsargā grīdas pret skrāpējumiem

Turbo birstes uzgalis mājdzīvnieku spalvu savākšanai

Savāc 99,9 % putekļu*, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

750W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Tīrīšana bez piepūles

Izmantojiet putekļsūcēju klusumā, netraucējot citiem

12 metru sasniedzamība ļauj turpināt darbu, nemainot kontaktligzdas

4 litru ietilpība nodrošina retāku maisu nomaiņu

Mīkstā birste, kas integrēta rokturī, vienmēr gatava lietošanai

Piemērots alerģijas slimniekiem

Pretalerģijas filtrs uztver 99,9 % putekļu — ECARF sertificēts

Vienkāršie s-bag maisi kalpo līdz pat 50 % ilgāk
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Izceltie produkti

Klusa sūkšana

Šis putekļsūcējs ir izstrādāts klusai darbībai, lai

jūs varētu to izmantot jebkurā laikā, netraucējot

mājiniekus. Produktam ir optimizēti gaisa

kanāli, buferi un kluss motors, tāpēc jūs varat

izbaudīt klusu sūkšanu. Quiet Mark sertificēts.

Pretalerģijas filtrs

Mūsu tīrā gaisa filtrēšanas sistēma aiztur

99,9% smalko putekļu, tai skaitā putekšņus,

dzīvnieku spalvas un putekļu ērcītes, lai

atbilstu alerģijas slimnieku vajadzībām, kā arī

tādu cilvēku vajadzībām, kuriem nepieciešams

augstāks higiēnas līmenis. ECARF to

sertificējis kā piemērotu alerģijas slimniekiem.

TriActive Pro uzgalis

Jaunais TriActive Pro uzgalis ir Philips uzgalis

ar augstu veiktspēju – tas paredzēts pamatīgai

paklāju un cieto grīdu tīrīšanai. Uzgalis cieši

pieguļ grīdai un dziļi iztīra paklājus, uzsūcot

pat smalkākos putekļus.

Turbo Brush

Rotējošā Turbo birste ir konstruēta paklāju

dziļai attīrīšanai, ļaujot viegli noņemt matus un

pūkas. Rotējošā birste uzgaļa iekšpusē aktīvi

likvidē mazas putekļu daļiņas un mājdzīvnieku

spalvas.

Uzgalis parketam, kas neskrāpē virsmu

Parketa grīdam paredzētā uzgaļa mīkstie sukas

sari nodrošina rūpīgu tīrīšanu un aizsargā

cietās grīdas pret skrāpējumiem.

12 metru sasniedzamība

Ar 12 metru sasniedzamību no kontaktdakšas

līdz uzgalim var tīrīt ilgāk, nemainot

kontaktligzdas.

Mīksta birste rokturī

Putekļu birstes piederums ir iebūvēts rokturī,

tāpēc tā vienmēr ir gatava lietošanai uz

mēbelēm, plakanām virsmām un polsterējuma.

Vienkāršs s-bag maiss

S-bag maisi kalpo līdz pat 50 % ilgāk, un tie

saglabā maksimālo putekļsūcēja sūkšanas

jaudu līdz brīdim, kad maiss ir pilns. Maiss ir

piemērots visiem modeļiem, un tam ir

noslēgšanas mehānisms tīrai likvidēšanai.

4 litru ietilpība

Ietilpīgajā putekļu kamerā ietilpst pilni 4 litri,

un tikai tad nepieciešama maisa nomaiņa.

5 gadu garantija

Reģistrējieties vietnē philips.com/welcome

3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai bez maksas

iegūtu 5 gadu garantiju motoram!
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Specifikācijas

Sniegums

Motora jauda (maks.): 750 W

Ieejas jauda (IEC): 650 W

Skaņas līmenis: 66 dB

Lietojamība

Darbības rādiuss: 12 m

Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un

priekšpusē

Vada garums: 9 m

Pilnas putekļu tvertnes indikators

Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska

caurule

Riteņu veids: Gumijas

Caurules savienojums: SmartLock

Jaudas kontrole: Ierīces elektronika

Dizains

Krāsa: Matēts melns

Filtrēšana

Putekļu maisiņa tips: s-bag Ultra Long

Performance

Putekļu ietilpīgums: 4 l

Izplūdes filtrs: Pretalerģijas filtrs

Motora filtrs: Mikrofiltrs

Uzgaļi un piederumi

Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās

ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis, Iebūvēta

birste

Papildu uzgalis: Parketa uzgalis, Turbo brush

Standarta uzgalis: TriActive Pro

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA): 470 x 320 x 280 mm

Produkta svars: 5,4 kg

* putekļu savākšana uz cietajām grīdām (IEC62885-2) un

līdz pat 0,3 µm sīku daļiņu filtrēšana

* Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām

spraugām (IEC62885-2).
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