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4,8V

FC6051
Εύκολο καθάρισμα οπουδήποτε

Στόμιο ακριβείας
Το ειδικά σχεδιασμένο Philips FC6051 (4,8V) καθαρίζει παντού με ευκολία, χάρη στο 
εκτεινόμενο στόμιο. Το FC6051 διαθέτει 4 ισχυρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να καθαρίζετε χωρίς καλώδια όπου θέλετε.

Καθαρίζει εύκολα γωνίες και επιφάνειες που σχηματίζουν καμπύλες
• Εκτεινόμενο στόμιο

Πάντα στη διάθεσή σας
• Λεπτή επιτραπέζια ή επίτοιχη βάση φόρτισης

Δύναμη καθαρισμού χωρίς καλώδια οπουδήποτε θέλετε
• Ισχυρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Ισχύς απορρόφησης που διαρκεί
• Το σύστημα φίλτρου 2 σταδίων εμποδίζει το πρόωρο φράξιμο

Καθαρίζει εύκολα ευαίσθητες επιφάνειες και στενούς χώρους
• Βούρτσα και εξάρτημα για κοιλότητες
 



 Εκτεινόμενο στόμιο

Η συσκευή Philips Mini Vac FC6051 series διαθέτει 
ένα μεγάλου μήκους, λεπτό στόμιο, ειδικά 
σχεδιασμένο για καθάρισμα ακριβείας. Το 
εκτεινόμενο στόμιο διευκολύνει το καθάρισμα στις 
γωνίες και τις καμπύλες επιφάνειες.

Λεπτή επιτραπέζια ή επίτοιχη βάση 
φόρτισης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή Philips 
Mini Vac σε μια βολική βάση φόρτισης, 
τοποθετημένη σε τοίχο ή σε τραπέζι. Αυτό 
σημαίνει πως η συσκευή Philips Mini Vac, με την 
πανίσχυρη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, είναι 
πάντα σε ετοιμότητα.

Το σύστημα φίλτρου 2 σταδίων 
εμποδίζει το πρόωρο φράξιμο

Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων της 
συσκευής Philips Mini Vac διασφαλίζει πως, εάν 
περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, οι 
ακαθαρσίες δεν θα μπορούν να δραπετεύσουν. Το 
πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες 
ακαθαρσίες και το δεύτερο, το οποίο διαθέτει 
καμπύλες, παγιδεύει το μικρότερα σωματίδια 
σκόνης.

Βούρτσα και εξάρτημα για κοιλότητες

Η συσκευή Philips Mini Vac διαθέτει αρκετά 
αξεσουάρ για εύκολη αντιμετώπιση κάθε 
εργασίας. Το εξάρτημα μαλακιάς βούρτσας είναι 
κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες, ενώ το 
εξάρτημα για κοιλότητες σας επιτρέπει να 
καθαρίζετε ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία.
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Προδιαγραφές
Γενικές προδιαγραφές
• Τάση: 4,8 V
• Χρόνος λειτουργίας: 9 λεπτό(ά)
• Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 9 W
• Ροή αέρα: 650 l/min
• Σκούπα: 2.4 kPa
• Χωρητικότητα σε στερεά: 0,3 l
• Φίλτρο: 2 σταδίων
• Ένδειξη φόρτισης
• Χρόνος φόρτισης: 16-18 ώρα(ες)
• Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 80 dB

Αξεσουάρ
• Βάση φόρτισης
• Βούρτσα
• Eξάρτημα για κοιλότητες

Σχεδιασμός
• Χρώμα(τα): Έντονο μαύρο

Βάρος και διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας F: 419 x 124 x 190 mm
• Διαστάσεις συσκευασίας A (Μ x Π x Υ): 402 x 

397 x 453 mm
• Συσκευές ανά συσκευασία A: 6
•

Χαρακτηριστικά
Mini Vac
4,8V  
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