
 

 

Philips
Håndstøvsuger

9,6 V

FC6091
Den første allergivenlige Mini Vac fra Philips
Med høj NiMH-strøm og HEPA-filtrering
Dette er den første Mini Vac, som har et HEPA-filter, der fanger selv det fineste støv. Dets 
stærke NiMH-batterier sikrer lang ydeevne.

Miljøvenlig, længerevarende strøm
• Grønt NiMH-batteri, længerevarende ydeevne

Ren luft i hjemmet
• HEPA-filtret fanger selv det fineste støv

Komfortabel rengøring
• Ualmindeligt støjsvag

Nem at tømme og hygiejnisk at rengøre
• Mundstykke, der kan klikkes af i én bevægelse, tåler maskinopvask

Varigt rengøringsresultat
• Cyklonluftstrøm og 2-trins-filtreringssystem



 Grønt NiMH-batteri, længerevarende 
ydeevne

NiMH-batterier er grønne batterier. Det vil 
sige, at de ikke indeholder stærkt giftige 
elementer, hvilket gør dem sundere for 
miljøet. Derudover har NiMH-batterierne 
længerevarende strøm, hvilket sikrer ydeevne 
over tid.

HEPA-filtret fanger selv det fineste støv

HEPA-filtret sikrer, at selv det fineste støv og 
mikroskopiske utøj bliver inde i støvkammeret.

Ualmindeligt støjsvag

Philips Mini Vac er med sin stærke motor 
ualmindeligt støjsvag pga. det specielle 
strømlinede design. Med det behagelige 
lydniveau kan du gøre hjemmet rent, når det 
passer dig.

Mundstykke, der kan klikkes af i én 
bevægelse, tåler maskinopvask

Philips Mini Vac er nem og hurtig at tømme og 
hygiejnisk at rengøre. Philips Mini Vac har et 
mundstykke, der hurtigt klikkes af i en 
bevægelse, så du kan tømme Mini Vac uden at 
røre ved snavset. Når mundstykket skal gøres 
rent, kan det ganske enkelt gå i 
opvaskemaskinen. På den måde har du altid en 
ren Mini Vac ved hånden.

Cyclon- og 2-trins-filter

Cyklonluftstrømmen i Philips Mini Vac holder 
snavset roterende indvendigt, og sikrer en 
optimal høj sugestyrke og rengøring, der 
holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, 
at når snavset først er suget op, bliver det inde. 
Det første filter blokerer for det meste snavs, 
mens det plisserede andet filter fanger de 
finere støvpartikler.

Børstemundstykke, 
sprækkemundstykke og bøjeligt 
sprækkemundstykke

Philips Mini Vac leveres med en række tilbehør, 
så du nemt kan klare enhver opgave. Den 
tilhørende bløde børste er skånsom ved sarte 
overflader og det bøjelige sprækkemundstykke 
sikrer, at du også kan gøre rent på vanskeligt 
tilgængelige steder.
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Design
• Farve: Titanium og Marine Blue
• Designfunktioner: Gennemsigtigt støvkammer

Ydeevne
• Batterispænding: 9,6 V
• Batteritype: NiMH
• Indgangseffekt (maks.): 100 W
• Sugeeffekt (maks.): 19 W
• Vakuum (maks.): 4,1 kPa
• Luftstrøm (maks.): 810 l/min
• Arbejdstid: 10 minut(ter)
• Opladningstid: 16-18 time(r)
• Støjniveau (Lc IEC): 78 dB

Filtrering
• Støvkapacitet: 0,5 l
• Filter: 2-trins HEPA

Brugervenlighed
• Specielle funktioner: Blødt håndtag, Stik til direkte 

opladning, Opladningsindikator

Mundstykke og tilbehør
• Andet tilbehør: Opladeenhed

Vægt og dimensioner
• Vægt: 1,4 kg
• Mål på A-boks (L x B x H): 403 x 393 x 444 mm
• Apparater i A-boksen: 4
• Emballagens mål (LxBxH): 195 x 190 x 426 mm
•
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