
Electric Sweeper

FC6125/01

Probleemloos schoonmaken
De snelste manier van vegen

Oplaadbare, compacte en lichte veger met elektrische roterende borstel voor snel en moeiteloos schoonmaken.

Geschikt voor alle harde vloeren en laagpolige tapijten.

Moeiteloos vuil verwijderen

Uniek verwijderingssysteem van stofbak

Optimale bewegingsvrijheid

Tot 55 minuten snoerloze reiniging van harde vloeren

Comfortabel schoonmaken

Uitschuifbare zachte handgreep

Eenvoudig uit te nemen, te gebruiken en op te bergen

Snoerloos, compact en licht

Veegt harde vloeren en laagpolige tapijten

Roterende borstel veegt het vuil op



Electric Sweeper FC6125/01

Kenmerken Specificaties

Verwijderingssysteem van stofbak

Dankzij het unieke stofsysteem gaat het stof

en vuil moeiteloos van de vloer direct naar de

vuilnisbak. Met één druk op de knop leegt u de

stofbak netjes boven de vuilnisbak, zonder dat

u het vuil hoeft aan te raken of moet bukken.

Tot 55 minuten snoerloos reinigen op harde

vloeren

Geniet nu van een optimale bewegingsvrijheid,

zonder snoeren die steeds in de weg zitten. De

krachtige oplaadbare

batterijen zorgen voor genoeg vermogen om tot

maar liefst 55 minuten harde vloeren te

stofzuigen. De batterijindicator laat u weten

wanneer de Electric Sweeper moet worden

opgeladen.

Uitschuifbare zachte handgreep

Met de uitschuifbare handgreep kunt u

probleemloos op plekken dichtbij en veraf

komen.

Snoerloos, compact en licht

Met een gewicht van 1,8 kg kunt u de Electric

Sweeper van Philips gemakkelijk oppakken en

meenemen. Door de compacte vormgeving

worden ook moeilijk bereikbare plaatsen in

een handomdraai schoon. Dankzij het unieke

ontwerp met ophangoog kunt u de Electric

Sweeper overal kwijt, zelfs in de kleinste

hoekjes.

Roterende borstel veegt het vuil op

De elektrische roterende borstel veegt vloeren

of tapijten moeiteloos schoon en zuigt stof,

kruimels, haren en vuil automatisch in de

stofbak van de Electric Sweeper. Dit maakt uw

werk een stuk eenvoudiger.

Handig oplaadstation

Met het handige oplaadstation is de Electric

Sweeper altijd direct klaar voor gebruik.

Ontwerp

Kleur: Hoogglanzend olijfzwart

Filtering

Stofinhoud: 0,21 L

Mondstukken en accessoires

Overige accessoires: Oplaadstation

Performance

Batterijvoltage: 4,8 volt

Oplaadtijd: 16-18 uur

Geluidsniveau (Lc IEC): 74 dB

Looptijd: 55 minuut/minuten

Bruikbaarheid

Speciale functies: Batterij bijna leeg-

indicatie, Oplaadindicatie,

Verwijderingssysteem van stofbak, Soft-touch

handvat

Type buis: Telescopische buis

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van A-doos (l x b x h): 492 x 376

x 324 mm

Apparaten per A-doos: 3

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 302 x

155 x 362 mm

Productgewicht: 1,8 kg
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