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Odkurzacz MiniVac o dużej mocy zapewnia dokładniejsze

sprzątanie

Bezworkowy, z cyklonicznym nadmuchem i aerodynamiczną nasadką

Zwiększ efektywność sprzątania dzięki odkurzaczowi Philips MiniVac o mocy 3,6 V. Brak konieczności używania

worków, cykloniczny nadmuch i 2-stopniowy system filtracji zapewniają długotrwałą skuteczność odkurzania. Z

kolei aerodynamiczna nasadka gwarantuje doskonałe zbieranie kurzu.

Doskonałe wyniki sprzątania

Aerodynamiczny kształt nasadki zapewnia lepsze zbieranie kurzu

System optymalnej filtracji

2-stopniowa, bezworkowa komora cykloniczna zapewnia optymalną filtrację

Gwarantowana duża moc

Baterie o dużej mocy — 3,6 V NiMH

Wygodne użytkowanie

Wygodna, zaokrąglona rączka

Zdejmowana jednym ruchem nasadka ułatwia opróżnianie

Zawsze pod ręką

Wąska podstawka ładująca (ściana/stół)
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Zalety

Aerodynamiczny kształt nasadki

Aerodynamiczny kształt nasadki odkurzacza

Philips MiniVac został stworzony z myślą o

dokładnym zbieraniu nawet najmniejszych

cząsteczek kurzu. Ergonomiczna nasadka

pomaga czyścić nawet bardzo trudno dostępne

miejsca.

2-stopniowy, bezworkowy, cykloniczny

Cykloniczny nadmuch odkurzacza

bezworkowego zatrzymuje kurz wewnątrz

urządzenia oraz zapewnia dużą moc ssania i

długotrwałą skuteczność sprzątania.

Dwustopniowy system filtracji uniemożliwia

wydostawanie się kurzu z powrotem na

zewnątrz. Pierwszy filtr zatrzymuje większość

brudu, a drugi filtr wyłapuje jego mniejsze

cząsteczki.

Baterie o dużej mocy — 3,6 V NiMH

W pojemnych i wydajnych akumulatorach

niklowo-wodorkowych (NiMH), w które

wyposażony jest odkurzacz MiniVac firmy

Philips, nie występuje efekt pamięci. Efekt ten

powoduje stopniowe zmniejszanie się

pojemności akumulatora, skracając jego czas

eksploatacji. Wyposażony w akumulatory

NiMH miniodkurzacz firmy Philips jest bardziej

wydajny niż urządzenia wyposażone w

standardowe akumulatory kadmowe (NiCd), w

których występuje efekt pamięci.

Wąska podstawka ładująca (ściana/stół)

Miniodkurzacz firmy Philips można

przechowywać na wygodnej podstawie

ładującej, którą można zamontować na ścianie

lub ustawić na stole. Dzięki temu

miniodkurzacz jest zawsze gotowy do pracy.

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.

Wygodny uchwyt

Miniodkurzacz firmy Philips ma rączkę w

kształcie pętli, która zapewnia pewny uchwyt.

Miniodkurzacz można chwycić w dowolny

sposób. Delikatna gumowa powłoka umożliwia

mocny uchwyt.
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Dane techniczne

Wzornictwo

Kolor: Biały

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,5 l

System filtracji: 2-stopniowy, cykloniczny

nadmuch

Nasadki i akcesoria

Pozostałe akcesoria: Podstawa ładująca

Wydajność

Nadmuch (maks.): 620 l/min

Napięcie baterii: 3,6 V

Czas ładowania: 16–18 godzin

Moc wejściowa (maks.): 45 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 75 dB

Czas pracy: 9 minuta(y)

Moc ssania (maks.): 8 W

Podciśnienie (maks.): 2,7 kPa

Parametry użytkowe

Funkcje specjalne: Wskaźnik ładowania,

Miękki w dotyku uchwyt

Waga i wymiary

Wymiary opakowania zbiorczego

(dł. x szer. x wys.): 508 x 335 x 490 mm

Urządzenia w opakowaniu zbiorczym: 6

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

160 x 160 mm

Waga produktu: 1,3 kg
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