
A Energetická účinnost třídy A
Vysavače Philips spotřebují  
méně elektrické energie.

A Účinnost vysávání pro tvrdé podlahy třídy A
Většina modelů vysavačů Philips  
má dodatečnou hubici na tvrdé podlahy.

A Reemise prachu třídy A
Vysavače Philips 
jsou vhodné pro alergiky.

 

Účinnost třídy AAA
Kvalita, na kterou se můžete spolehnout.
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Nové energeticky účinné vysavače Philips
Maximální výkon. Nižší spotřeba energie.

Nová řada energeticky výkonných vysavačů Philips 
dosahuje vynikajících výsledků při menší spotřebě 
energie, a to díky kombinaci tří prvků:

Vysoce  
účinné motory

Technologie 
turbíny 

Vysoce účinné motory

Technologie Air�owMax - pro sáčkové vysavače

• Maximální těsnění  zakrytého ventilátoru 
zvyšuje účinnost motoru

• Dosahují více než 40 000 ot./min.
• Rychlost vzduchu uvnitř motoru až 650 km/h

• Speciálně navržená prachová komora
• Umožňuje, aby se sáček na prach rovnoměrně 

rozvinul a byla využita jeho plná kapacita
• Udržuje vysoký sací výkon po celou dobu, 

dokonce i tehdy, když je sáček na prach plný!

Technologie PowerCyclone – pro bezsáčkové 
vysavače
• Klíčová inovativní bezsáčková technologie
• Odděluje vzduch od prachu v jednom úkonu
• Dodává se jako PowerCyclone 4, 5, 6 a 7 

– s různými typy oddělovačů prachu

Jedinečná technologie TriActiveMax  
a TriActive+ hubice
• Speciální plochý tvar, který umožňuje,  

aby se hubice maximálně přisála k podlaze 
a vytvořila špičkový sací účinek

• Velký přední otvor k vysávání velkých nečistot
• Boční kartáče k čištění ploch podél stěn 

a nábytku

Jedinečná 
technologie hubice

5 let
Prodloužená záruka

na motor

Získejte 5 let prodlouženou 
záruku na motor!

Podmínky akce:

Akce platí na modely FC9922/09, FC9532/09, 
FC8726/09, FC9197/91, FC8579/09, FC8578/09, 
FC8575/09
od 15. 3. - 31. 12. 2017 

 

ve vybraných specializovaných prodejnách 
s elektrospotřebiči a ve vybraných online obchodech.

Zaregistrujte se na stránce 
 

www.philips.cz/vysavaczaruka nejpozději 
3 měsíce od nákupu vysavače.

Registrací vyjadřujete souhlas s pravidly prodejní akce 
a vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Více informací naleznete  
www.philips.cz/vysavaczaruka

Akce trvá v období od 15. 3. - 31. 12. 2017.

5 let
Prodloužená záruka

na motor
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ECO vysavače 
Philips  

Sáčkové vysavače
FC9197/91

Performer Pro

A

Air�owMax

HEPA13
78

27,8

A

C

A

TriActiveMax

Pro tvrdé podlahy

2v1 Malá hubice/Kartáč
Štěrbinový nástavec

 

25,9

FC9532/09
PowerPro Active

A

PowerCyclone 4

Mikro�ltr

78

A

D
C

TriActive+

Pro tvrdé podlahy

Nástavec pro štěrbiny, 
Měkký kartáč integrovaný v rukojeti 

5 let
Prodloužená 

záruka
na motor

FC9330/09
PowerPro Compact

A

PowerCyclone 5

Protialergický �ltr

79

33,6

E

C

A

TriActive

Nástavec pro štěrbiny, 
Měkký kartáč integrovaný v rukojeti 

FC8726/09
Performer Expert

A

Air�owMax

HEPA13
78

27,8

A

C

A

TriActiveMax

Super Turbo kartáč, 
pro tvrdé podlahy

2v1 Malá hubice/Kartáč
Štěrbinový nástavec

5 let
Prodloužená 

záruka
na motor

5 let
Prodloužená 

záruka
na motor

ECO vysavače 
Philips

Vysavače Philips se zpětnou emisí prachu třídy A jsou vhodné pro alergiky.

Vysavač se zpětnou emisí prachu třídy A a B je bezpečný pro alergiky, 
protože zastaví až 99,9 % mikroskopických částic jako prach a alergeny, například částice z kůže zvířat, roztoče a plísně.

Další výhodou jsou také univerzální sáčky pro vysavače Philips s-bag, které fungují jako čtyřnásobný �ltr sbírající prach. 
Díky nim tak můžete poskytnout dvojitou ochranu člověku trpícímu alergií. Philips s-bag pasují do všech sáčkových vysavačů 
a jsou dostupné ve většině obchodů.

S tímto vysoce kvalitním anti-alergenním �ltrem, který najdete ve většině vysavačů Philips, vychází z vysavače čistý 
a bezpečný vzduch. Bezpečnost má certi�kaci ECARF. 

Filtrace prachu Bez víření prachu Velká kapacita

27,5

78

Air�owMax

A

D

FC8379/09
Performer Compact

A

A

Turbo hubice 
a hubice pro tvrdé podlahy

Nástavec pro štěrbiny, 
kartáč integrovaný v rukojeti 

Protialergický �ltr

TriActive

Sáčkové vysavače

27,5
78

Air�owMax

A

A

D

A

Pro tvrdé podlahy

FC8373/09
Performer Compact

Nástavec pro štěrbiny, 
kartáč integrovaný v rukojeti 

Protialergický �ltr

TriActive

Dálkový ovladač, Nástavec pro štěrbiny, 
Měkký kartáč integrovaný v rukojeti 

FC8579/09
Performer Active

A

Air�owMax
Protialergický �ltr

77

27

A

D
A

TriActive+

Pro tvrdé podlahy

5 let
Prodloužená 

záruka
na motor

5 let
Prodloužená 

záruka
na motor

Air�owMax

A

D

A

Turbo hubice 
a hubice pro tvrdé podlahy

77

27

A

FC8578/09
Performer Active

Nástavec pro štěrbiny, 
Měkký kartáč integrovaný v rukojeti 

Protialergický �ltr

TriActive+

5 let
Prodloužená 

záruka
na motor

Air�owMax

A

A

Pro tvrdé podlahy

D

77

27

A

FC8575/09
Performer Active

Nástavec pro štěrbiny, 
Měkký kartáč integrovaný v rukojeti 

Protialergický �ltr

TriActive+
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