
Elektryczna
szczotka

FC6120

Łatwe sprzątanie
Sposób na szybkie odkurzanie

Lekkie, niewielkie urządzenie z elektrycznie obracaną szczotką i możliwością ładowania w każdej chwili

umożliwia szybkie i bezproblemowe sprzątanie twardych podłóg i dywanów o krótkim włosiu.

Wygodne usuwanie kurzu

Unikalny system usuwania pojemników na kurz

Optymalna swoboda ruchów

Do 25 minut bezprzewodowego czyszczenia podłóg

Poręczne, wygodne w użytkowaniu i przechowywaniu

Bezprzewodowy, niewielki i lekki

Do odkurzania podłóg i dywanów o krótkim włosiu

Obracająca się szczotka zbiera kurz



Elektryczna szczotka FC6120/01

Zalety Dane techniczne

System usuwania pojemnika na kurz

Unikalny system usuwania zabrudzeń bez

problemu usuwa brud z podłogi do pojemnika.

Jedno naciśnięcie przycisku otwiera komorę,

pozwalając na usunięcie całej zawartości

bezpośrednio do pojemnika, bez konieczności

schylania się lub kontaktu z zabrudzeniami.

Do 25 minut czyszczenia

Ciesz się swobodą ruchów, bez przewodu

plątającego się pod nogami. Wydajne

akumulatory pozwalają nawet na 25 minut

czyszczenia podłóg.

Bezprzewodowy, niewielki i lekki

Ważąca zaledwie 1,8 kilograma elektryczna

szczotka do zamiatania firmy Philips jest

wystarczająco lekka, by od razu można było

zacząć pracę. Jej niewielkie rozmiary

umożliwiają odkurzanie nawet trudno

dostępnych miejsc. Wyjątkowe wzornictwo i

zmyślne uszko do wieszania sprawiają, że

elektryczna szczotka do zamiatania zajmuje

naprawdę niewiele miejsca.

Obracająca się szczotka zbiera kurz

Aby ułatwić Ci pracę, elektrycznie obracana

szczotka automatycznie wpycha zabrudzenia

do komory. Włącz urządzenie i bez trudu

zbieraj zabrudzenia, okruszki, włosy i inne

śmieci. Dynamiczne działanie obracającej się

szczotki jest bezpieczne i wydajne na

dowolnej powierzchni podłogowej lub

dywanach z krótkim włosiem.

Wzornictwo

Kolor: Niebieski / Biały

Wydajność

Napięcie baterii: 4,8 V

Czas pracy: 25 minuta(y)

Czas ładowania: 16–18 godzin

Poziom hałasu (Lc IEC): 74 dB

Filtracja

Pojemność na kurz: 0,21 l

Parametry użytkowe

Funkcje specjalne: System usuwania

pojemnika na kurz, Wskaźnik ładowania

Wymiary i waga

Waga: 1,8 kg

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 302

x 155 x 362 mm

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

492 x 376 x 324 mm

Urządzenia w opakowaniu A: 3
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