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9,6 V

 

FC6090

Hoog vermogen, geweldig resultaat
Kan elke klus moeiteloos aan

Met de nieuwe Philips FC6090 (9,6 V) maakt u snel en effectief schoon wanneer u maar wilt. Dankzij de

cyclonische luchtstroom en het 2-fasenfiltersysteem bent u verzekerd van langdurige prestaties waardoor u

iedere klus aankunt.

Snel en effectief schoonmaken

Oplaadbaar apparaat met cyclonische luchtstroom van 9,6 V

Comfortabel schoonmaken

Uitzonderlijk stil

Eenvoudig schoon te maken mondstuk

Afneembaar vaatwasmachinebestendig mondstuk

Altijd bij de hand

Slim uitgevoerd oplaadstation voor wand en tafel

Maakt kwetsbare en moeilijk bereikbare oppervlakten schoon

Borstel, spleetmondstuk en buigbaar spleetmondstuk



Kruimelzuiger FC6090/01

Kenmerken Specificaties

Afneembaar vaatwasmachinebestendig

mondstuk

De Philips Mini Vac is ook

onderhoudsvriendelijk. Als het mondstuk moet

worden gereinigd, hoeft u het alleen maar in

de vaatwasser te doen. Zo hebt u altijd een

smetteloze en vuilvrije Mini Vac bij de hand.

Slim uitgevoerd oplaadstation voor wand en

tafel

U kunt de Philips Mini Vac opbergen op een

handig oplaadstation dat u aan de muur kunt

hangen of op een tafel kunt zetten. Dankzij de

krachtige oplaadbare batterij is de Philips Mini

Vac altijd klaar voor gebruik.

Borstel, spleetmondstuk en buigbaar

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 buigbare spleetmondstuk kunt u zelfs

moeilijk bereikbare plaatsen reinigen.

Cyclonisch en 2-fasenfilter

De cyclonische luchtstroom van de Philips

MiniVac zorgt ervoor dat het vuil binnenin blijft

ronddraaien voor een optimale, hoge

zuigkracht en een duurzaam

schoonmaakresultaat. Het 2-fasenfiltersysteem

zorgt ervoor dat het vuil, eenmaal binnen, niet

meer naar buiten kan. Het eerste filter blokkeert

het meeste vuil, terwijl het tweede filter de

fijnere stofdeeltjes opvangt.

Ontwerp

Kleur: Fluweelwit

Filtering

Stofinhoud: 0,5 L

Filtersysteem: 2-fasen

Mondstukken en accessoires

Overige accessoires: Oplaadstation

Performance

Luchtsnelheid (max.): 810 l/min

Batterijvoltage: 9,6 volt

Oplaadtijd: 16-18 uur

Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB

Looptijd: 10 minuut/minuten

Zuigkracht (max): 19 W

Onderdruk (max.): 4,1 kPa

Bruikbaarheid

Speciale functies: Batterij bijna leeg-

indicatie, Oplaadindicatie, Soft-touch handvat

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van A-doos (l x b x h): 403 x 393

x 444 mm

Apparaten per A-doos: 4

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 195 x

190 x 426 mm
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