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Performer Pro – Högsta sugkraften även när påsen börjar bli full!  
 
Philips är mycket glada över att få presentera den nya serien av påsdammsugare, 
PerformerPro. PerformerPro levererar exceptionella städresultat genom att prestera på 
högsta nivå även när dammsugarpåsen börjar bli full. 
  
Oavsett om det är dina hårda golv, mattor eller möbler som behöver städas garanterar 
PerformerPro ett utmärkt resultat – även på de ställen som är svåra att komma åt! Vår 
nya serie erbjuder en motor på hela 2200W samt en avancerad och nyutvecklad 
påsbehållare som maximerar luftflödet för att generera en kraftfull sugeffekt, även när 
påsen fylls upp*.  
 
Med sin dammbehållare på 5 L är 
PerformerPro utvecklad för att maximera 
luftflödet, vilket tillåter dammsugarpåsen att 
vecklas ut på ett jämnt och konsekvent sätt 
medan du dammsuger. Detta, kombinerat 
med en imponerande motor på 2200W, gör 
att luften effektivt färdas igenom 
dammsugarpåsen och sedan ut genom 
filtret. Det obegränsade luftflödet i 
dammbehållaren genererar ett oslagbart 
resultat och en sugeffekt på hela 500W från 
det nya TriActive+-munstycket.   
 
“Folk nämner ofta att sugeffekten från deras 
dammsugare minskar med tiden”, förklarar 
Louise Widmark, Nordisk Marknadschef för kaffe och floor care på Philips. “Det här 
gäller framförallt många påsdammsugare, eftersom de oftast tappar i sugkraft 
allteftersom påsen börjar bli full.” 
“Philips skapar städmaskiner med en hög sugkraft, upp till 500W. I och med lanseringen 
av PerformerPro kan vi nu erbjuda konsumenterna en dammsugare som håller en hög 
prestanda även när påsen börjar bli full – vilket innebär att våra konsumenter får en 
prestanda som garanterar ett utmärkt städresultat.” 
 
En unik Philips innovation, det avancerade TriActive+ munstycket med en 3-i-1 funktion, 
gör städningen både enkel och effektiv. Den specialdesignade sulan öppnar varsamt 
upp mattorna för att komma åt smuts som gömmer sig på djupet. Munstyckets två 
sidoborstar fångar enkelt upp damm och smuts längs med väggar och möbler och större 
bitar av smuts sugs in genom öppningen i mitten av munstycket. Med nya SmartLock är 
det enklare än någonsin att fästa, förlänga och förminska röret och munstycket. En extra 
luftventil på handtaget med 3 olika inställningar gör att du kan anpassa din städning efter 
underlaget. 
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PerformerPro serien, inklusive PerformerPro Animal, kommer tillsammans med en 5L s-
bag Ultra Long Performance som ger en hög sugkraft och varar upp till 80% längre än 
en vanlig dammsugarpåse. PerformerPro finns i sex olika modeller och i många olika 
lekfulla färger. Den har stora hjul, för enklare framkomlighet, och stora knappar som du 
trycker på och av med hjälp av fötterna. 
 
För den mest kraftfulla sugeffekten, PerformerPro serien finns tillgänglig i butik och 
online fr.o.m. april 2013 med ett rekommenderat ca pris från 1999 SEK. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Name: Max Hellström, pressansvarig Philips CL 
Tel: +46 708 322105  
E-mail: max.hellstrom@philips.com 
 
 
Om Philips 

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa 

och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer 

inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 118 000 

anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012, är 

företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, 

energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män samt 

tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/press. 

 
 
*Sugeffekt testat i enlighet med internationell standard IEC 60312-1, test utfört av externt testinstitut SLG 
Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., August 2012) 

Tel:+46
https://post.geelmuyden-kiese.no/OWA/redir.aspx?C=a1588f108dee48b78dcebb990c76e40b&URL=http%3a%2f%2fwww.philips.se%2fpress

