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Vyčistěte své auto jako nikdy předtím
Cyklónové proudění vzduchu bez sáčků a aerodynamická

hubice

Užijte si lepších výsledků při vysávání díky výkonnému vysavači Philips MiniVac

12 V do auta. Cyklónové bezsáčkové proudění vzduchu a dvoustupňový filtrační

systém zaručují trvalý výkon, zatímco aerodynamický design hubice zajišťuje lepší

odsávání prachu.

Dokonalé čištění

Aerodynamický design hubice pro lepší odsávání prachu

Optimální filtrace

2stupňové cyklónové proudění vzduchu bez sáčků pro optimální filtrování

Vysoký výkon zaručen

Vhodný pro 12V použití se zástrčkou pro auto

Ideální pro čištění auta

Konektor do auta pro neomezenou výdrž

Úložné pouzdro pro uskladnění v autě

Široká paleta příslušenství pro nejrůznější účely

Snadné použití

Zaoblená rukojeť pro optimální uchopení



Ruční vysavač FC6141/01

Přednosti Specifikace

2stupňový cyklónový bez sáčků

Cyklónové proudění vzduchu bezsáčkového

vysavače udržuje nečistoty uvnitř, čímž

zajišťuje optimální vysoký sací výkon a

dlouhotrvající čistotu. Dvoustupňový filtrační

systém zajišťuje, že jakmile jsou nečistoty

uvnitř, nedostanou se již ven. První filtr

zadržuje největší nečistoty, zatímco druhý

skládaný filtr zachycuje jemnější prachové

částice.

Aerodynamický design hubice

Aerodynamický design hubice vysavače

Philips MiniVac je vytvořen tak, aby zajistil

optimální vysávání i těch nejmenších

prachových částeček. Ergonomický tvar hubice

přispívá k vyčištění i těch nejobtížněji

dosažitelných oblastí.

Vyčistí všechna místa v autě

Vysavač Philips MiniVac 12 V je ideální pro

čištění auta, protože je vybaven zástrčkou do

auta a umožňuje dosáhnout i do těch

nejobtížněji dosažitelných prostor, aniž byste

museli vysavač MiniVac nabíjet. Je tedy stále

připraven k použití!

Pohodlná rukojeť

Vysavač Philips Mini Vac má zaoblenou

rukojeť, která zajišťuje optimální uchopení.

Vysavač Mini Vac můžete uchopit jakýmkoli

způsobem.

Úložné pouzdro

Úložné pouzdro vám umožní mít veškeré

příslušenství a konektor do auta pohromadě.

Budete tak mít vždy vše potřebné na čištění

auta po ruce!

Široká paleta příslušenství

Vysavač Philips MiniVac se dodává se širokou

paletou příslušenství, takže čištění auta

vyžaduje jen minimální námahu. Součástí

vysavače je malý kartáčový nástavec, velký

a malý nástavec pro štěrbiny a dlouhá hadice:

je ideální pro čištění obtížně dosažitelných

míst. Představuje ideální kombinaci pro čištění

auta!

Design

Barva: Temně černá se stříbrnými akcenty

Vlastnosti designu: Průsvitná komora pro

prach

Výkon

Úroveň hluku (Lc IEC): 81 dB

Proud vzduchu (max.): 840 l/min

Příkon (max.): 120 W

Sací výkon (max.): 22 W

Podtlak (max.): 4,2 kPa

Filtrace

Filtrační systém: Dvoustupňový cyklónový

účinek

Kapacita nádoby na prach: 0,5 L

Použitelnost

Speciální funkce: Indikace zapnutí, Měkká

rukojeť

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Kartáč, Nástavec pro

štěrbiny, Kartáč, Velký kartáčový nástavec,

Dlouhý štěrbinový nástavec

Ostatní příslušenství: Ohebná hadice, Auto

zástrčka, Úložné pouzdro
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