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FC6093 De eerste antiallergie Mini Vac van Philips

Ideaal voor in de auto of voor thuis

De Philips MiniVac Car FC6093/01 van 12 V heeft een HEPA-filter om zelfs de

fijnste stofdeeltjes te kunnen opvangen. Het is de ideale combinatie voor in huis

en in de auto. Dankzij de batterijen kunt u in het hele huis snoerloos

schoonmaken, en dankzij de autoaansluiting bent u ook verzekerd van een

brandschone auto.

Milieuvriendelijk, duurzamer vermogen

Milieuvriendelijke NiMh-batterij, duurzamere prestaties

Schone lucht in uw huis

HEPA-filter om de fijnste stofdeeltjes op te vangen

Comfortabel schoonmaken

Uitzonderlijk stil

Eenvoudig te legen en hygiënisch schoon te maken

Vaatwasmachinebestendig mondstuk, in één handeling te verwijderen

Ideaal voor elke klus: zelfs in de auto!

Borstel, buigbaar spleetmondstuk en autoaansluiting



Kruimelzuiger FC6093/01

Kenmerken

Milieuvriendelijke NiMh-batterij, duurzamere

prestaties

NiMh-batterijen (nikkel-metaalhydride) zijn

milieuvriendelijke batterijen. Dit houdt in dat

ze geen giftige stoffen bevatten en dus beter

zijn voor het milieu. Bovendien hebben NiMh-

batterijen een duurzamer vermogen voor het

langdurig leveren van prestaties.

HEPA-filter om de fijnste stofdeeltjes op te

vangen

Met het HEPA-filter blijven de fijnste

stofdeeltjes en microscopisch klein ongedierte

in de stofbak.

Uitzonderlijk stil

De Philips Mini Vac, met zijn krachtige motor,

is uitzonderlijk stil dankzij het speciale

gestroomlijnde ontwerp. Dankzij het

aangename geluidsniveau kunt u uw huis

schoonmaken wanneer u maar wilt.

Vaatwasmachinebestendig mondstuk, in één

handeling te verwijderen

De Philips Mini Vac is eenvoudig en snel te

legen en hygiënisch schoon te maken. De

Philips Mini Vac heeft een mondstuk dat u in

een handomdraai van het apparaat kunt

verwijderen, zodat u de Mini Vac kunt legen

zonder dat u het vuil hoeft aan te raken. 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.

Borstel, buigbaar spleetmondstuk en

autoaansluiting

De Philips-ministofzuiger met oplaadbare

batterij (12 V) wordt geleverd met een speciale

autoreinigingsset met autoaansluiting voor

onbeperkt gebruik. Zo kunnen consumenten

hun auto in één keer grondig reinigen. Dit

model wordt ook geleverd met een extra lang,

flexibel spleetmondstuk, voor eenvoudig

reinigen rond de zittingen en op andere

moeilijk bereikbare plaatsen.

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

geplooide, tweede filter de fijnere stofdeeltjes

opvangt.
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Specificaties

Ontwerp

Kleur: Titanium en oranjerood

Kenmerken: Doorzichtige stofbak

Filtering

Stofinhoud: 0,5 L

Filtersysteem: HEPA met 2 fasen

Mondstukken en accessoires

Overige accessoires: Autoaansluiting,

Oplaadstation

Performance

Luchtsnelheid (max.): 840 l/min

Batterijtype: NiMh

Batterijvoltage: 12 volt

Oplaadtijd: 16-18 uur

Ingangsvermogen (max.): 120 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB

Looptijd: 11 minuut/minuten

Zuigkracht (max): 22 W

Onderdruk (max.): 4,2 kPa

Bruikbaarheid

Speciale functies: Oplaadindicatie, Stekker

voor rechtstreeks opladen, 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

Productgewicht: 1,5 kg
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