
Kruimelzuiger

 

3,6 V

 

FC6050/99

Overal moeiteloos schoonmaken
Stofzuiger met precisieneusstuk

De speciaal ontworpen Philips FC6050-stofzuiger (3,6 V) maakt dankzij het extra lange neusstuk overal

eenvoudig schoon. 3 krachtige oplaadbare batterijen geven u de vrijheid om efficiënt en draadloos schoon te

maken.

Maakt eenvoudig schoon in hoeken en bochten

Extra lang neusstuk

Snoerloos schoonmaken waar u maar wilt

Krachtige oplaadbare batterijen

Eindeloze zuigkracht

2-fasen filtersysteem voorkomt voortijdige verstopping

Maakt kwetsbare en moeilijk bereikbare oppervlakten schoon

Borstel en spleetmondstuk



Kruimelzuiger FC6050/99

Kenmerken Specificaties

Extra lang neusstuk

De Philips Mini Vac FC6050-serie heeft een

lange, smalle neus die speciaal is ontworpen

voor precisiereiniging. Met het extra lange

neusstuk kunt u hoeken en bochten eenvoudig

reinigen.

Krachtige oplaadbare batterijen

Dankzij de oplaadbare batterij van de Philips

Mini Vac kunt u draadloos reinigen waar u

maar wilt.

2-fasen filtersysteem voorkomt voortijdige

verstopping

Het 2-fasenfiltersysteem van de Philips Mini

Vac zorgt ervoor dat het vuil, eenmaal binnen,

niet meer naar buiten kan. Het eerste filter

blokkeert het meeste vuil, terwijl het

geplooide, tweede filter de fijnere stofdeeltjes

opvangt.

Borstel en spleetmondstuk

De Philips Mini Vac wordt geleverd met een

aantal accessoires waarmee u iedere klus

eenvoudig aankunt. De zachte borstel is

geschikt voor kwetsbare oppervlakken en met

het spleetmondstuk kunt u zelfs moeilijk

bereikbare plaatsen reinigen.

Ontwerp

Kleur: Pittig oranje

Filtering

Stofinhoud: 0,3 l

Type filter: Permanent uitwasbaar

Filtersysteem: 2-fasen

Performance

Luchtsnelheid (max.): 620 l/min

Batterijvoltage: 3,6 V

Oplaadtijd: 16-18 uur

Geluidsniveau (Lc IEC): 77 dB

Looptijd: 9 minuut/minuten

Zuigkracht (max): 6,1 W

Onderdruk (max.): 1,9 kPa

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van A-doos (l x b x h): 402 x 397

x 453 mm

Apparaten per A-doos: 6

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 419 x

125 x 190 mm

Productgewicht: 1,2 kg
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