
Σκουπάκι χειρός

 

900 W

 
FC6130

Παγιδεύει αποτελεσματικά ακόμη και τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης

Η πρώτη Mini Vac με σύστημα φιλτραρίσματος HEPA

Αυτή η ισχυρή Mini Vac της Philips ενδείκνυται για τις βασικές σας ανάγκες καθαρισμού: διαθέτει άνετο λουράκι ώμου και

βούρτσα με σωλήνα για άνετο καθαρισμό. Το πρόσθετο φίλτρο εξαγωγής ΗΕΡΑ παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια

σκόνης.

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας

Επιπλέον φίλτρο εξαγωγής HEPA για τα μικρά σωματίδια σκόνης

Εξαιρετική απορροφητική ισχύς για σκουπάκι χειρός

Μοτέρ 900 Watt

Καθαρίζει εύκολα ευαίσθητες επιφάνειες

Βούρτσα και ευέλικτος σωλήνας

Εύκολο άδειασμα

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση

Ισχύς απορρόφησης που διαρκεί

Κυκλωνική ροή αέρα και σύστημα φιλτραρίσματος 3 σταδίων
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Χαρακτηριστικά

Επιπλέον φίλτρο εξαγωγής HEPA

Το πρόσθετο φίλτρο εξαγωγής HEPA εξασφαλίζει ότι

ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης, καθώς

και τα μικροσκοπικά βακτήρια παραμένουν στο

εσωτερικό της Mini Vac, έτσι ώστε να βγαίνει μόνο

καθαρός αέρας.

Μοτέρ 900 Watt

Το ισχυρό μοτέρ 900W εξασφαλίζει εξαιρετικά

υψηλή απορροφητική ισχύ για την κατηγορία των

Mini Vac και μοναδικό αποτέλεσμα καθαρισμού.

Βούρτσα και ευέλικτος σωλήνας

Ο ευέλικτος σωλήνας εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση

και η βούρτσα εξασφαλίζει εύκολο καθαρισμό των

ευαίσθητων επιφανειών.

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση

Με τη Philips Mini Vac απολαμβάνετε εύκολο και

γρήγορο άδειασμα, καθώς και υγιεινό καθαρισμό. Η

Philips Mini Vac διαθέτει πέλμα που αποδεσμεύεται

εύκολα με μία μόνο κίνηση. Έτσι μπορείτε να την

αδειάζετε χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τη σκόνη.

Κυκλωνικό φίλτρο 3 σταδίων

Η κυκλωνική ροή αέρα της Philips Mini Vac διατηρεί

τον αέρα στο εσωτερικό ενώ με την περιστροφή

εξασφαλίζει βέλτιστη, υψηλή απορροφητική ισχύ και

απόδοση που διαρκεί. Το σύστημα φιλτραρίσματος 3

σταδίων εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση των

ακαθαρσιών στο εσωτερικό της συσκευής. Το

πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες

ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο με τις πτυχώσεις

παγιδεύει τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης. Το

πρόσθετο φίλτρο εξαγωγής ΗΕΡΑ εξασφαλίζει ότι

ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης καθώς και

τα μικροσκοπικά βακτήρια παραμένουν στο

εσωτερικό της Mini Vac.

Μαλακή λαβή

Η μαλακή λαβή εξασφαλίζει άνετο κράτημα. Η μαλακή

επίστρωση από καουτσούκ είναι ευχάριστη στην

αφή και εξασφαλίζει σταθερό κράτημα.
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Προδιαγραφές

Γενικές προδιαγραφές

Απορροφητική ισχύς (μέγ.): 900 W

Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 150 W

Ροή αέρα (μέγ.): 24,5 l/min

Απορρόφηση (μέγ.): 15,5 kPa

Χωρητικότητα σε στερεά: 0,4 l

Φίλτρο: HEPA

Επίπεδο θορύβου Lc IEC: <84 dB

Βάρος:

2,2 κ.

Μήκος καλωδίου: 7 m

Αξεσουάρ

Λουράκι ώμου

Βούρτσα

Eξάρτημα για κοιλότητες

Ευέλικτος σωλήνας

Κλιπ καλωδίου

Σχεδιασμός

Χρώμα(τα): Λευκό & έντονο πράσινο

Μαλακή λαβή

Διαφανής χώρος συλλογής σκόνης

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας F (Μ x Π x Υ): 460 x 165 x

210 χιλ.

Διαστάσεις συσκευασίας A (Μ x Π x Υ): 475 x 345 x

440 χιλ.

Συσκευές ανά συσκευασία A: 4
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