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Philipsin ensimmäinen allergisille sopiva Mini Vac -rikkaimuri

Tehokas NiMh-virtalähde ja HEPA-suodatus

Tämä on ensimmäinen Mini Vac -rikkaimuri, jossa on hienoimmatkin pölyhiukkaset vangitseva HEPA-suodatin.

Sen tehokkaat nikkelimetallihybridiakut takaavat pitemmän siivousajan.

Ympäristöystävällinen, pitkäkestoinen

Vihreä NiMh-akku toimii pitempään

Puhdas sisäilma

HEPA-suodatin vangitsee hienommat pölyhiukkaset

Mukavaan siivoukseen

Ainutlaatuisen hiljainen

Helppo tyhjentää ja hygieeninen puhdistaa

Irrotettava suutin, konepestävä

Pysyvä siivoustulos

Tehokas ilmankierto ja kaksivaiheinen suodatusjärjestelmä
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Kohokohdat

Vihreä NiMh-akku toimii pitempään

Nikkelimetallihybridiakut (NiMh) ovat vihreitä

tuotteita. Tämä tarkoittaa, että niissä ei ole

myrkyllisiä osia, joten ne ovat

ympäristöystävällisempiä. Lisäksi NiMh-akut

toimivat pitempään.

HEPA-suodatin vangitsee hienommat

pölyhiukkaset

HEPA-suodatin varmistaa, että hieno pöly ja

mikrohiukkaset pysyvät pölysäiliössä.

Ainutlaatuisen hiljainen

Philips Mini Vac -rikkaimurissa on tehokas

moottori, mutta sulavalinjainen muotoilu tekee

siitä erityisen hiljaisen. Vaimean äänen

ansiosta voit siivota kotisi milloin vain.

Irrotettava suutin, konepestävä

Philips Mini Vac on nopea ja helppo tyhjentää

ja hygieeninen puhdistaa. Philips Mini Vac -

rikkaimurissa on helposti irrotettava suutin,

joten Mini Vacin voi tyhjentää koskematta

likaan. Suuttimen voi puhdistaa kätevästi

astianpesukoneessa. Näin käytössäsi on aina

puhdas Mini Vac.

Sykloninen ja kaksivaiheinen suodatin

Philips Mini Vac -rikkaimurin tehokas

ilmankierto pitää lian laitteen sisällä ja

varmistaa näin optimaalisen imutehon ja

pysyvät siivoustulokset. Kaksivaiheisen

suodatusjärjestelmän ansiosta imuroitu lika ei

karkaa. Ensimmäinen suodatin pysäyttää

suurimman osan liasta, ja toinen suodatin

vangitsee hienommat pölyhiukkaset.

Harjasuutin, rakosuutin ja taipuva rakosuutin

Philips Mini Vacissa on paljon lisävarusteita

kaikenlaiseen siivoamiseen. Pehmeän

harjaosan avulla puhdistat herkät pinnat, ja

rakosuuttimen ja säädettävän rakosuuttimen

avulla siivoat ahtaat ja hankalatkin paikat.
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Tekniset tiedot

Muotoilu

Väri: Titaani ja mariininsininen

Muotoiluominaisuudet: Läpinäkyvä pölysäiliö

Suorituskyky

Akun jännite: 9,6 V

Paristotyyppi: NiMH

Syöttöteho (enintään): 100 W

Imuteho (enintään): 19 W

Alipaine (enintään): 4,1 kPa

Ilmankierto (enintään): 810 l/min

Käyttöaika: 10 minuutti(a)

Latausaika: 16-18 tunti(a)

Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,5 l

Suodatin: 2-vaiheinen HEPA

Käytettävyys

Erikoisominaisuudet: Pehmeä kädensija,

Suora latauspistoke, Latausilmaisin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Muut lisätarvikkeet: Latausteline

Paino ja mitat

Paino: 1,4 kg

Tukkupakkauksen mitat (P x L x K): 403 x 393

x 444 K mm

Tukkupakkauksen laitteiden määrä: 4

Pakkauksen mitat (P x L x K): 195 x 190 x

426 mm
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