
Odkurzacz
bezprzewodowy

MiniVac

 
Przewodowy 2 w 1: szczotka i
ręczny

Bezworkowy, cykloniczny

900 W
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Efektywnie wyłapuje nawet najmniejsze cząsteczki kurzu

Pierwszy miniodkurzacz 2 w 1 z systemem filtrującym HEPA

Ten miniodkurzacz 2 w 1 firmy Philips jest odpowiedni do wszystkich codziennych zastosowań. Można go

używać jako szczotki do czyszczenia podłogi lub jako odkurzacza ręcznego. Dodatkowy filtr wylotowy HEPA

zatrzymuje nawet najmniejsze drobinki kurzu.

Czyste powietrze w Twoim domu

Dodatkowy filtr wylotowy HEPA wyłapuje małe cząsteczki kurzu

Doskonała, ręczna moc ssania

Silnik 900 W

Model 2 w 1 do szybkiego czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg

Rura z wygodnym mechanizmem zwijania przewodu

Łatwe opróżnianie

Zdejmowana jednym ruchem nasadka ułatwia opróżnianie

Trwała moc ssania

Cykloniczny nadmuch i 3-stopniowy system filtracji
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Zalety

Dodatkowy filtr wylotowy HEPA

Dodatkowy filtr wylotowy HEPA sprawia, że

nawet najmniejsze cząsteczki kurzu i

mikroskopijne organizmy pozostają wewnątrz

odkurzacza. Na zewnątrz wydostaje się tylko

czyste powietrze.

Silnik 900 W

Silnik o mocy 900 W zapewnia bardzo dużą,

jak na miniodkurzacz moc, co gwarantuje

skuteczniejsze sprzątanie.

Rura z mechanizmem zwijania przewodu

Ten miniodkurzacz może służyć zarówno jako

szczotka do podłogi, jak i odkurzacz ręczny.

Odłączana rura jest wyposażona w wygodny

mechanizm zwijania przewodu, co ułatwia

przechowywanie i przygotowanie odkurzacza

do użytku.

Zdejmowana jednym ruchem nasadka

Odkurzacz Philips MiniVac można łatwo i

szybko opróżnić oraz higienicznie wyczyścić.

Jest on wyposażony w nasadkę, którą można

zdjąć jednym ruchem, co pozwala opróżnić

odkurzacz bez kontaktu z zabrudzeniami.

Filtr 3-stopniowy i filtr cykloniczny

Cykloniczny nadmuch w miniodkurzaczu firmy

Philips zatrzymuje kurz wewnątrz urządzenia

oraz zapewnia dużą moc ssania i długotrwałą

skuteczność sprzątania. Trzystopniowy system

filtracji uniemożliwia wydostawanie się kurzu z

powrotem na zewnątrz. Pierwszy filtr

zatrzymuje większość brudu, a drugi,

pofałdowany filtr wyłapuje mniejsze cząsteczki

kurzu. Dodatkowy filtr wylotowy HEPA

gwarantuje, że nawet najmniejsze cząsteczki

kurzu i mikroskopijne organizmy pozostają

wewnątrz odkurzacza.

Miękki w dotyku uchwyt

Dzięki miękkiemu uchwytowi rura i cały

miniodkurzacz są wygodne do trzymania.

Delikatna, miękka w dotyku, gumowa powłoka

umożliwia mocne i pewne trzymanie

odkurzacza.
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Dane techniczne

Wzornictwo

Kolor: Głęboka czerń i głęboka czerwień

Stylistyka: Przezroczysta komora na kurz

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,4 L

Typ filtra: HEPA

Nasadki i akcesoria

Pozostałe akcesoria: Zacisk do przewodu

zasilającego

Standardowa nasadka: Nasadka do podłogi

Wydajność

Nadmuch (maks.): 24,5 l/min

Moc wejściowa (maks.): 900 W

Poziom hałasu (Lc IEC): < 84 dB

Moc ssania (maks.): 150 W

Podciśnienie (maks.): 15,5 kPa

Parametry użytkowe

Długość przewodu: 7 m

Funkcje specjalne: Miękki w dotyku uchwyt

Waga i wymiary

Wymiary opakowania zbiorczego

(dł. x szer. x wys.): 475 x 225 x 670 mm

Urządzenia w opakowaniu zbiorczym: 3

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 460 x

215 x 215 mm

Waga produktu: 2,8 kg
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