
Electric Sweeper

 

4,8 V

 
FC6126/01

Nooit meer bukken
Eenvoudig bereik van moeilijke plekken

Deze Electric Sweeper van Philips is ideaal voor een snelle reiniging van vloeren. De sneldraaiende rolborstels

nemen eenvoudig stof en vuil op. Deze uitstekend manoeuvreerbare en superstille veger heeft een buigbare

steel waarmee u ook de lastigste plekjes bereikt.

Maakt ook onder uw meubels schoon

Buigbare steel

Pakt het vuil moeiteloos op

Sneldraaiende borstel

Groene kracht die langer meegaat

Milieuvriendelijke NiMh-batterij

Eenvoudig schoonmaken langs muren

Zijborstels

Eenvoudig te legen

Uniek verwijderingssysteem van stofbak



Electric Sweeper FC6126/01

Kenmerken Specificaties

Buigbare steel

Dankzij de buigbare steel kunt u zels moeilijk

bereikbare plaatsen eenvoudig schoonmaken.

U hoeft niet meer door de knieën om onder

meubels schoon te maken: deze veger buigt

voor u.

Sneldraaiende borstel

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.

Milieuvriendelijke NiMh-batterij

U hebt nu optimale bewegingsvrijheid en geen

last meer van het snoer. Met de krachtige,

oplaadbare NiMH-batterijen (nikkel-

metaalhydride) kunt u tot wel 50 minuten

schoonmaken op harde vloeren. Deze NiMH-

batterijen zijn milieuvriendelijk. Ze bevatten

geen uiterst giftige stoffen en zijn daarom

beter voor het milieu. Bovendien gaan NiMH-

batterijen langer mee, voor langdurige

prestaties.

Zijborstels

Met de zijborstels op de veger bereikt u altijd

goede schoonmaakresultaten, zelfs langs de

muren. De borstels verplaatsen het vuil van de

zijkant naar de voorkant van de veger zodat de

borstelrol al het vuil oppakt.

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.

Soft-touch handvat

Het zachte handvat ligt lekker in de hand. De

rubberen buitenlaag voelt zacht aan en geeft u

de stevige grip die u nodig hebt.

Ontwerp

Kleur: Wit en warm oranje

Filtering

Stofinhoud: 0,21 L

Performance

Batterijtype: NiMh

Batterijvoltage: 4,8 volt

Oplaadtijd: 16 - 18 uur

Geluidsniveau (Lc IEC): 74 dB

Looptijd: 50 minuut/minuten

Bruikbaarheid

Speciale functies: Buigbare steel,

Oplaadindicatie, Verwijderingssysteem van

stofbak, Zijborstels, Soft-touch handvat

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van A-doos (l x b x h): 520 x 304

x 560 mm

Apparaten per A-doos: 4

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 125 x

284 x 542 mm

Productgewicht: 1,8 kg
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