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Mini-aspirator puternic pentru rezultat mai bun de curăţare

Flux de aer ciclonic fără sac şi cap de aspirare aerodinamic

Bucură-te de un rezultat mai bun de curăţare cu puternicul aspirator Philips MiniVac de 3,6 V. Fluxul de aer

ciclonic fără sac şi sistemul de filtrare cu 2 trepte garantează performanţe de durată, iar capul de aspirare

aerodinamic asigură o aspirare superioară a prafului.

Rezultate de curăţare superioare

Design aerodinamic al capului de aspirare pentru aspirarea mai bună a prafului

Filtrare optimă

Flux de aer ciclonic fără sac în 2 etape pentru filtrare optimă

Putere mare garantată

Baterii NiMH de 3,6 V puternice

Uşor de utilizat

Mânerul cu buclă asigură prinderea optimă

Cap de aspirare cu fixare dintr-un pas cu un clic, pentru golire uşoară

Întotdeauna la îndemână

Bază încărcare subţire (pt perete/masă)
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Repere

Design aerodinamic cap de aspirare

Design-ul aerodinamic al capului de aspirare

al aspiratorului Philips MiniVac a fost creat

pentru a asigura o aspirare optimă a prafului,

chiar şi a celor mai fine particule de praf.

Forma ergonomică a capului de aspirare te

ajută să cureţi chiar şi zonele cele mai greu

accesibile.

Ciclonic fără sac în 2 etape

Fluxul de aer ciclonic fără sac păstrează

murdăria în interior, în rotaţie, pentru a asigura

o putere de aspirare înaltă şi optimă şi

performanţe de curăţare de durată. Sistemul

său de filtrare în 2 etape garantează că

murdăria rămâne în interior. Primul filtru

blochează cea mai mare parte a murdăriei, iar

al doilea filtru captează particulele de praf mai

fine.

Baterii NiMH de 3,6 V puternice

Acumulatorii puternici şi durabili nichel -

hidruri metalice (NiMh)* ai aspiratorului Philips

MiniVac nu sunt afectaţi de efectul de

memorie. Acest efect reduce capacitatea

acumulatorului în timp, reducând şi durata de

funcţionare. Astfel, aspiratorul Mini Vac cu

baterii NiMH asigură o funcţionare mai

îndelungată decât produsele similare cu

acumulatori standard nichel - cadmiu (NiCd),

care sunt afectaţi de efectul de memorie.

Bază încărcare subţire (pt perete/masă)

Poţi păstra aparatul Philips Mini Vac pe o bază

de încărcare comodă, agăţat pe perete sau

aşezat pe masă. În acest fel, Mini Vac, cu

bateria sa reîncărcabilă puternică, îţi stă

permanent la îndemână.

Cap de aspirare cu fixare dintr-un pas cu un

clic

Aspiratorul Philips MiniVac se goleşte uşor şi

rapid şi se curăţă igienic. Philips MiniVac are

un cap de aspirare care se detaşează uşor

dintr-o singură mişcare, astfel încât puteţi goli

Mini Vac fără a atinge murdăria.

Prindere confortabilă

Philips Mini Vac are un mâner curbat care

asigură o prindere optimă. Poţi apuca

aspiratorul Mini Vac în orice mod doreşti.
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Specificaţii

Design

Culoare: Alb confort

Filtrare

Capacitate praf: 0,5 l

Sistem de filtrare: Acţiune ciclonică în 2 stadii

Capete de aspirare şi accesorii

Alte accesorii: Bază de încărcare

Performanţă

Flux de aer (max): 620 l/min

Tensiune baterie: 3,6 V

Durată de încărcare: 16 -18 ore

Putere de intrare (max): 45 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 75 dB

Durată de funcţionare: 9 minute

Putere de aspirare (max.): 8 W

Vid (max): 2,7 kPa

Uşurinţă în utilizare

Caracteristici speciale: Indicator de încărcare,

Mâner ergonomic

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni bax (LxlxA): 508 x 335 x 490 mm

Aparate în bax: 6

Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 460 x

160 x 160 mm

Greutate produs: 1,3 kg
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