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Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, αεροδυναμικό πέλμα

Η σκούπα Philips MiniVac 3,6 V προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η κυκλωνική ροή αέρα χωρίς σακούλα και το

σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυώνται απόδοση που διαρκεί, ενώ το αεροδυναμικό πέλμα διασφαλίζει κορυφαία

απορρόφηση της σκόνης.

Κορυφαία αποτελέσματα

Πέλμα με αεροδυναμική σχεδίαση, για καλύτερη απορρόφηση

Βέλτιστο φιλτράρισμα

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Εγγυημένη υψηλή ισχύς

Πανίσχυρες μπαταρίες NiMH 3,6V

Εύκολη χρήση

Κυρτή λαβή για βέλτιστο κράτημα

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση, για εύκολη απόρριψη της σκόνης

Πάντα στη διάθεσή σας

Λεπτή βάση φόρτισης (επιτραπέζια ή επίτοιχη)
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Χαρακτηριστικά

Πέλμα με αεροδυναμική σχεδίαση

Το αεροδυναμικό πέλμα της Philips MiniVac έχει

δημιουργηθεί για να εξασφαλίζει την καλύτερη

δυνατή απορρόφηση ακόμη και των πιο λεπτών

σωματιδίων σκόνης. Το εργονομικό σχήμα του

πέλματος βοηθά στον καθαρισμό ακόμη και των πιο

δύσκολων σημείων.

Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα, 2 στάδια

Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή

τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για

βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που

διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων

εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο

εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να

διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις

περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο

αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.

Πανίσχυρες μπαταρίες NiMH 3,6V

Οι ισχυρές μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου

(NiMH) μεγαλύτερης διάρκειας της Philips Mini Vac

δεν αντιμετωπίζουν το "φαινόμενο μνήμης". Αυτό το

φαινόμενο μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

με το χρόνο, μειώνοντας παράλληλα και το χρόνο

λειτουργίας. Έτσι, η Mini Vac με μπαταρίες νικελίου-

υδριδίου μετάλλου διασφαλίζει ισχύ μεγαλύτερης

διάρκειας σε σχέση με προϊόντα που λειτουργούν με

τις τυπικές μπαταρίες νικελίου-καδμίου (NiCd) και

εμφανίζουν το "φαινόμενο μνήμης".

Λεπτή βάση φόρτισης (επιτραπέζια ή επίτοιχη)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή Philips Mini

Vac σε μια βολική βάση φόρτισης, τοποθετημένη σε

τοίχο ή σε τραπέζι. Αυτό σημαίνει πως η συσκευή

Philips Mini Vac, με την πανίσχυρη, επαναφορτιζόμενη

μπαταρία, είναι πάντα σε ετοιμότητα.

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση

Η σκούπα Philips Mini Vac προσφέρει εύκολο και

γρήγορο άδειασμα, καθώς και υγιεινό καθαρισμό. Η

Philips Mini Vac διαθέτει πέλμα που αποδεσμεύεται

εύκολα με μία μόνο κίνηση, για να την αδειάζετε

χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τη σκόνη.

Άνετη λαβή

Η Philips Mini Vac διαθέτει κυρτή λαβή που

εξασφαλίζει βέλτιστο κράτημα. Μπορείτε να

κρατήσετε τη Mini Vac με όποιον τρόπο θέλετε. Η

μαλακή επίστρωση από καουτσούκ είναι ευχάριστη

στην αφή και εξασφαλίζει σταθερό κράτημα.
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Προδιαγραφές

Σχεδίαση

Χρώμα: Λευκό comfort

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 0,5 Α

Σύστημα φίλτρου: Kυκλωνική δράση σε 2 στάδια

Πέλματα και εξαρτήματα

Άλλα εξαρτήματα: Βάση φόρτισης

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 620 l/min

Tάση μπαταρίας: 3,6 volt

Χρόνος φόρτισης: 16-18 ώρα(ες)

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 45 W

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 75 dB

Χρόνος λειτουργίας: 9 λεπτό(ά)

Απορροφητική ισχύς (μεγ.):

8 W

Απορρόφηση (μέγ.): 2,7 kPa

Χρηστικότητα

Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη φόρτισης, Μαλακή

λαβή

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας Α (ΜxΠxΥ): 508 x 335 x

490 μμ

Συσκευές ανά συσκευασία A: 6

Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ): 460 x 160 x

160 μμ

Βάρος προϊόντος: 1,3 κ.
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