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FC6093 Den första Mini Vac med antiallergifunktioner

från Philips

Perfekt för bilen och hemmet

Philips 12 V MiniVac-bildammsugare har ett HEPA-filter som fångar upp även de

minsta dammpartiklarna. Det är den perfekta kombinationen för bilen och

hemmet. Batteriet ger sladdlös frihet i hemmet samtidigt som bilkontakten ger

extra rengöringstid i bilen.

Miljövänlig, effekt som räcker längre

Grönt NiMH-batteri, prestanda som räcker längre

Ren luft i hemmet

HEPA-filter som fångar upp små dammpartiklar

Bekväm rengöring

Enastående tyst

Enkel att tömma och hygienisk att rengöra

Munstycke som tas av i ett steg, kan maskindiskas

Perfekt överallt – även i bilen!

Borstmunstycke, böjbart fogmunstycke och bilkontakt



Handdammsugare FC6093/01

Funktioner

Grönt NiMH-batteri, prestanda som räcker

längre

NiMH-batterier (nickelmetallhydrid) är

miljövänliga batterier. Det innebär att de inte

innehåller några mycket giftiga element, vilket

gör dem bättre för miljön. Dessutom har NiMH-

batterier effekt som varar längre och som

garanterar prestanda över tid.

HEPA-filter som fångar upp små

dammpartiklar

HEPA-filtret gör att små dammpartiklar och

mikroskopiska organismer stannar kvar i

dammbehållaren.

Enastående tyst

Philips Mini Vac, med sin kraftfulla motor, är

enastående tyst tack vare den speciella

strömlinjeformade designen. Den behagliga

ljudnivån gör att du kan städa hemmet när du

vill.

Munstycke som tas av i ett steg, kan

maskindiskas

Philips Mini Vac är enkel och snabb att tömma

och hygienisk att rengöra. Philips Mini Vac har

ett munstycke som enkelt kan tas av i endast

ett steg, så du kan tömma Mini Vac utan att

röra vid smutsen. När munstycket behöver

rengöras diskar du det enkelt i diskmaskinen.

På så sätt har du alltid en fläck- och smutsfri

Mini Vac till hands.

Borstmunstycke, böjbart fogmunstycke och

bilkontakt

I FC6092 (12 V) ingår en särskild

bilrengöringssats med bilkontakt för

obegränsad användningstid så att du kan

städa bilen ordentligt vid ett enda tillfälle. Ett

extralångt, flexibelt fogmunstycke medföljer

också för enkel rengöring runt bilsäten och på

andra svårtåtkomliga ställen.

Cykloniskt flöde och 2-stegsfilter

Philips Mini Vacs cykloniska luftflöde gör att

smutsen roterar på insidan vilket ger optimal,

hög sugeffekt och rengöringsprestanda som

varar länge. Filtreringssystemet i två steg gör

att smutsen inte kan komma ut igen när den

väl sugits upp. Det första filtret blockerar den

mesta smutsen medan det veckade andra filtret

håller kvar finare dammpartiklar.
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Specifikationer

Design

Färg: Titan och orangeröd

Designegenskaper: Genomskinlig

dammbehållare

Filtrering

Dammkapacitet: 0,5 l

Filtersystem: 2-stegs HEPA

Munstycken och tillbehör

Övriga tillbehör: Bilkontakt, Laddningsenhet

Prestanda

Luftflöde (max): 840 l/min

Batterityp: NiMh

Batterispänning: 12 V

Laddningstid: 16-18 timmar

Ineffekt (max): 120 W

Ljudnivå (Lc IEC): 79 dB

Drifttid: 11 minuter

Sugeffekt (max): 22 W

Uppsugningskraft (max): 4,2 kPa

Användbarhet

Specialfunktioner: Laddningsindikator, Kontakt

för direktladdning, Mjukt handtag

Vikt och mått

A-kartongens mått (LxBxH): 403 x 393 x

444 mm

Apparater per A-låda: 4

Förpackningens mått (LxBxH): 195 x 190 x

426 mm

Produktens vikt: 1,5 kg
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