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Tehokkaalla MiniVac-rikkaimurilla parempi siivoustulos
Pölypussiton ilmankierto ja aerodynaaminen suutin

Saat paremman siivoustuloksen tehokkaalla 3,6 V:n Philips MiniVac -pölynimurilla. Pölypussiton ilmankierto ja

2-vaiheinen suodatinjärjestelmä takaavat kestävän tehon, ja aerodynaamisesti muotoiltu suutin kerää pölyn

tehokkaasti.

Erinomainen siivoustulos

Aerodynaamisesti muotoillut suuttimet parantavat pölyn poistoa

Optimaalinen suodatus

Kaksivaiheisella pölypussittomalla ilmankierrolla optimaalinen suodatus

Taatusti tehokas

Tehokkaat 3,6 V:n NiMH-akut

Helppokäyttöinen

Rengaskahva takaa tukevan otteen

Irrotettava suutin helpottaa tyhjennystä

Aina käden ulottuvilla

Latausteline (pöydälle tai seinälle)



Rikkaimuri FC6140/01

Kohokohdat Tekniset tiedot

Aerodynaamisesti muotoilu suutin

Philips Minivac -pölynimurin aerodynaaminen

suutin parantaa pienimpienkin pölyhiukkasten

poistoa. Suuttimen ergonominen muoto auttaa

sinua imuroimaan vaikeistakin paikoista.

Kaksivaiheinen pölypussiton ilmankierto

Pölypussiton ilmankierto pitää lian laitteen

sisällä ja varmistaa näin optimaalisen

imutehon ja pysyvät siivoustulokset.

Kaksivaiheisen suodatusjärjestelmän ansiosta

imuroitu lika ei karkaa. Ensimmäinen suodatin

pysäyttää suurimman osan liasta ja toinen

suodatin vangitsee hienommat pölyhiukkaset.

Tehokkaat 3,6 V:n NiMH-akut

Philips Mini Vac -rikkaimurin pitkäkestoisissa

nikkelimetallihybridiakuissa (NiMH) ei ole

muisti-ilmiötä. Muisti-ilmiö vähentää akun

käyttöaikaa vähitellen ja näin myös laitteen

käyttöaikaa. Mini Vac -rikkaimurin akut ovat

pitkäkestoisempia kuin perinteiset

nikkelikadmiumakut (NiCd), joissa on muisti-

ilmiö.

Latausteline (pöydälle tai seinälle)

Philips Mini Vac -rikkaimuria voi säilyttää

kätevässä lataustelineessä joko seinällä tai

pöydällä. Tehokas ladattava akku takaa, että

Philips Mini Vac on aina käyttövalmiina.

Irrotettava suutin

Philips Mini Vac -pölynimuri on nopea ja

helppo tyhjentää ja hygieeninen puhdistaa.

Philips Mini Vac -rikkaimurissa on helposti

irrotettava suutin, joten Mini Vacin voi

tyhjentää koskematta likaan.

Kätevä kahva

Philips Mini Vac -rikkaimurin rengaskahva

takaa tukevan otteen. Voit pitää kiinni

rikkaimurista haluamallasi tavalla. Pehmeä

kumipinnoite tuntuu miellyttävältä ja saat siitä

tukevan otteen.

Muotoilu

Väri: Valkoinen

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,5 V

Suodatinjärjestelmä: 2-vaiheinen tehokas

ilmankierto

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Muut lisätarvikkeet: Latausteline

Suorituskyky

Ilmankierto (enintään): 620 l/min

Jännite: 3,6 V

Latausaika: 16-18 tunti(a)

Syöttöteho (enintään): 45 W

Käyntiääni (Lc IEC): 75 dB

Käyttöaika: 9 minuutti(a)

Imuteho (enintään): 8 W

Alipaine (enintään): 2,7 kPa

Käytettävyys

Erikoisominaisuudet: Latausilmaisin, Pehmeä

kädensija

Paino ja mitat

Tukkupakkauksen mitat (P x L x K):

508 x 335 x 490 mm

Tukkupakkauksen laitteiden määrä: 6

Pakkauksen mitat (P x L x K):

460 x 160 x 160 mm

Tuotteen paino: 1,3 kg
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