
Akce platí na modely sáčkových vysavačů FC8578/09, FC8575/09  
a bezsáčkového vysavače FC9532/09 od 15. 10. do 24. 12. 2016  
ve vybraných specializovaných prodejnách s elektrospotřebiči  
a ve vybraných online obchodech.  
Více informací naleznete na www.philips.cz/cashback.

Získejte 1000 Kč zpět!

Podmínky akce:

Akce platí na modely sáčkových vysavačů FC8578/09, FC8575/09  
a bezsáčkového vysavače FC9532/09 od 15. 10. do 24. 12. 2016  
ve vybraných specializovaných prodejnách s elektrospotřebiči  
a ve vybraných online obchodech.

Zaregistrujte se na stránce www.philips.cz/cashback nejpozději  
do 14 dnů od nákupu vysavače a do 30 dnů od provedení platné  
registrace Vám zašleme částku 1000 Kč zpět na Váš bankovní účet.

Uplatnit příslušnou finanční slevu lze u jednoho výrobku jednou 
účtenkou a pouze jedním zákazníkem.

Účastí v prodejní akci vyjadřujete souhlas s pravidly prodejní akce  
a vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Více informací naleznete na www.philips.cz/cashback. 

Akce trvá v období od 15. 10. do 24. 12. 2016.
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A
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Energetická účinnost třídy A
Vysavače Philips spotřebují méně elektrické energie.

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

Reemise prachu třídy A
Vysavače Philips Performer Active mají antialergické filtry.

Účinnost třídy AAA
Kvalita, na kterou se můžete spolehnout.

Při nákupu
dostanete

1000 Kč
zpět!

Akce platí od 15. 10. do 24. 12. 2016
pro modely FC8578/09, FC8575/09, 

FC9532/09
Více informací na 
www.philips.cz



Sáčkové vysavače Bezsáčkové vysavače

Model FC8578/09 FC8575/09 FC9532/09

Řada Performer Active Performer Active PowerPro Active

Energetická třída A A A

Technologie AirflowMax AirflowMax PowerCyclone 4

Výstupní filtr Allergy filter Allergy filter Super Clean Air

Hlučnost (dB) 79 79 78

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 27,8 27,8 33,6

Výkon čištění tvrdých podlah A A A

Výkon čištění koberců D D D

Třída zpětných emisí prachu A A C

Hubice TriActive+ TriActive+ TriActive+

Přidaná hubice Turbo hubice a hubice pro tvrdé podlahy Hubice pro tvrdé podlahy Hubice pro tvrdé podlahy

Příslušenství Integrovaný kartáč Integrovaný kartáč Integrovaný kartáč

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:

Vysoce účinné motory
• Maximální těsnění  zakrytého ventilátoru zvyšuje 

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

ECARF
• Kvalita vhodná pro alergiky 

testována nadací ECARF

Technologie AirflowMax  - pro sáčkové vysavače
• 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 najednou
• 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
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ECO vysavače 
Philips

Allergy filter
• Antialergický filtr zachycuje více 

než 99,9% jemného prachu


