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9,6 V

 

FC6091

Pierwszy antyalergiczny miniodkurzacz firmy Philips
Z dużą mocą akumulatora NiMH i filtrem HEPA

Jest to pierwszy miniodkurzacz z filtrem HEPA, który wyłapuje nawet najmniejsze cząsteczki kurzu. Jest on

wyposażony w wydajne akumulatory niklowo-wodorkowe, które zapewniają nieprzemijającą wydajność

czyszczenia.

Bezpieczne dla środowiska, długotrwałe zasilanie

Ekologiczny akumulator NiMH działa dłużej

Czyste powietrze w Twoim domu

Filtr HEPA wyłapuje małe cząsteczki kurzu

Wygodne czyszczenie

Wyjątkowo ciche działanie

Łatwe opróżnianie i higieniczne czyszczenie

Zdejmowana jednym ruchem nasadka, którą można myć w zmywarce

Nieprzemijająca skuteczność czyszczenia

Cykloniczny nadmuch i 2-stopniowy system filtracji
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Zalety

Ekologiczny akumulator NiMH działa dłużej

Akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH) są

akumulatorami ekologicznymi. Oznacza to, że

nie zawierają elementów wysoko toksycznych,

co sprawia, że są bezpieczniejsze dla

środowiska. Ponadto akumulatory NiMH są

znacznie trwalsze i gwarantują wydajność

działania przez dłuższy czas.

Filtr HEPA wyłapuje małe cząsteczki kurzu

Filtr HEPA sprawia, że małe cząsteczki kurzu i

mikroskopijne organizmy pozostają wewnątrz

komory.

Wyjątkowo ciche działanie

Dzięki dopracowanej konstrukcji miniodkurzacz

firmy Philips z silnikiem o dużej mocy jest

wyjątkowo cichy. Poziom hałasu jest na tyle

niski, że możesz sprzątać w domu, kiedy tylko

chcesz.

Zdejmowana jednym ruchem nasadka, którą

można myć w zmywarce

Miniodkurzacz Philips można łatwo i szybko

opróżnić oraz higienicznie wyczyścić. Jest on

wyposażony w nasadkę, którą można zdjąć

jednym ruchem, co pozwala opróżnić

odkurzacz bez kontaktu z zabrudzeniami. Jeśli

nasadka wymaga czyszczenia, można ją po

prostu umyć w zmywarce. Dzięki temu możesz

mieć pod ręką zawsze czysty miniodkurzacz.

2-stopniowy filtr cykloniczny

Cykloniczny nadmuch w miniodkurzaczu firmy

Philips zatrzymuje kurz wewnątrz urządzenia

oraz zapewnia dużą moc ssania i długotrwałą

skuteczność sprzątania. Dwustopniowy system

filtracji uniemożliwia wydostawanie się kurzu z

powrotem na zewnątrz. Pierwszy filtr

zatrzymuje większość brudu, a drugi,

pofałdowany filtr wyłapuje jego mniejsze

cząsteczki.

Szczotka, szczelinówka i zginana

szczelinówka

Miniodkurzacz firmy Philips jest wyposażony w

wiele akcesoriów ułatwiających sprzątanie.

Miękka szczotka jest przeznaczona do

delikatnych powierzchni, a zginana

szczelinówka umożliwia odkurzanie w trudno

dostępnych miejsc.
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Dane techniczne

Wzornictwo

Kolor: Tytanowy i morski

Stylistyka: Przezroczysta komora na kurz

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,5 L

System filtracji: 2-stopniowy system filtracji

HEPA

Nasadki i akcesoria

Pozostałe akcesoria: Podstawka ładująca

Wydajność

Nadmuch (maks.): 810 l/min

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Napięcie baterii: 9,6 V

Czas ładowania: 16–18 godzin

Moc wejściowa (maks.): 100 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 78 dB

Czas pracy: 10 minuta(y)

Moc ssania (maks.): 19 W

Podciśnienie (maks.): 4,1 kPa

Parametry użytkowe

Funkcje specjalne: Wskaźnik ładowania,

Bezpośrednia ładowarka, Miękki w dotyku

uchwyt

Waga i wymiary

Wymiary opakowania zbiorczego

(dł. x szer. x wys.): 403 x 393 x 444 mm

Urządzenia w opakowaniu zbiorczym: 4

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 195 x

190 x 426 mm

Waga produktu: 1,4 kg
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