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Multifunkcionális
Nedves és száraz tisztítás, precíziós szívófej

A meghosszabbított szívófejnek köszönhetően a speciális tervezésű FC6055 (7,2 V) bárhol bármit könnyedén

feltakarít. Az FC6055 nedves-száraz rendszerével a folyékony és a száraz szennyeződések eltávolítását egyaránt

lehetővé teszi, vele bármire képes lesz.

Könnyedén tisztít sarkokban és görbületek mentén

Meghosszabbított szívófej

A folyékony és a száraz szennyeződés hatékony eltávolítására

Nedves és száraz rendszer

Mindig kéznél van

Keskeny töltőállvány fali és asztali használathoz

Vezeték nélkül használható bárhol

Nagyteljesítményű újratölthető elemek

Finom felületek és szűk helyek egyszerű tisztítására

Kefés szívófej, réstisztító szívófej és felmosórátét



Mini porszívó FC6055/01

Fénypontok Műszaki adatok

Meghosszabbított szívófej

A Philips kézi porszívó FC6055 sorozat

rendelkezik egy, külön a precíziós tisztításra

tervezett, hosszú, keskeny szívófejjel. A

meghosszabbított szívófejjel könnyű takarítani

a sarkokban és az egyenetlen felületeken.

Nedves és száraz rendszer

Az FC6055 nedves- száraz rendszere lehetővé

teszi hogy a folyékony és a száraz

szennyeződéseket egyaránt kényelmesen

eltávolítsa, vele bármire képes lehet.

Keskeny töltőállvány fali és asztali

használathoz

A Philips kézi porszívót a kényelmes

töltőalapon tárolhatja a falon vagy az asztalon

egyaránt. Így a Philips kézi porszívó a

nagyteljesítményű akkumulátorával mindig

használatra készen áll, ha szükség van rá.

Kefés szívófej, réstisztító szívófej és

felmosórátét

A Philips kézi porszívót számos tartozékkal

rendelkezik, hogy könnyedén megbirkózzon

bármilyen feladattal. A nedvességet felszívó fej

segítségével folyadékot szívhat fel könnyedén.

A puha kefe tartozék kíméletes az érzékeny

felületekhez, a réstisztító fejjel még a nehezen

elérhető helyeket is megtisztíthatja.

Általános jellemzők

Feszültség: 7,2 V

Működési idő: 11 perc

Szívóteljesítmény (max.): 13 W

Légáramlás: 210 l/min

Vákuum: 2,6 kPa

Kapacitás nedves üzemmódban: 0,105 l

Kapacitás száraz üzemmódban: 0,27 l

Szűrő: Nedves és száraz rendszer

Töltésjelző

Töltési idő: 16-18 óra

Zajszint Lc IEC: 81.6 dB

Tartozékok

Töltőalap

Kefés szívófej

Réstisztító szívófej

Felmosórátét

Tervezés

Szín(ek): Búzavirágkék

Puhagumi fogantyú

Tömeg és méretek

F-doboz méretei: 419 x 125 x 190 mm

Gyűjtőcsomagolás méretei (ho x szé x ma):

402 x 397 x 453 mm

Gyűjtőcsomagolásban található készülékek

száma: 6
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