Rankinis dulkių
siurblys
MiniVac
12 V automobilinis
Be maišelio, cikloninis
5 priedai ir laikymo krepšelis
Automobiliui (su laido kištuku)
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Automobiliniai dulkių siurbliai
Cikloninė oro srovė be maišelių ir aerodinaminio dizaino
antgalis
Išvalykite automobilį dar švariau naudodami galingą „Philips MiniVac“ 12 V
minisiurblį. Cikloninė oro srovė ir 2 lygių ﬁltravimo sistema garantuoja ilgą veikimą,
o aerodinaminio dizaino antgalis užtikrina, kad dulkės būtų surinktos dar geriau.
Nepriekaištingas valymas
Aerodinaminio dizaino antgaliu geriau surenkamos dulkės
Optimalus ﬁltravimas
2-ų lygių cikloninė oro srovė be maišelių – optimalus ﬁltravimas
Užtikrinta didelė galia
Tinkamas naudoti su 12 V automobilio laido kištuku
Puikiai tinka automobiliui valyti
Automobilinis kištukas – neribota veikimo trukmė
Laikymo krepšelis, kad galėtumėte siurblį laikyti automobilyje
Platus priedų pasirinkimas įvairioms paskirtims
Paprasta naudoti
Už kilpinės rankenos patogu paimti
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Ypatybės
2-ų lygių ciklon. oro srovė be maišelių

Išvalykite visas sritis savo automobilyje

Maišelio nenaudojančio siurblio cikloninė oro
srovė sulaiko nešvarumus besisukančius
viduje, kad užtikrintų optimalią, didelę
siurbimo jėgą ir ilgalaikį valymą. Dviejų lygių
ﬁltravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į
vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis ﬁltras
sulaiko daugiausiai nešvarumų, tuo tarpu
klostuotas antras ﬁltras sulaiko mažiausias
dulkių daleles.

„Philips MiniVac Car“ rankinis dulkių siurblys
puikiai tinka automobiliui valyti, nes turi
automobilio kištuką, kad galėtumėte išsiurbti
sunkiausiai pasiekiamas vietas ir jums
nereikėtų papildomai įkrauti dulkių siurblio.
Todėl siurblį galite naudoti bet kada!

Rankinė

Naudodami laikymo krepšelį galėsite laikyti
visus priedus ir automobilio kištuką vienoje
vietoje ir būsite tikri, kad turite viską, ko jums
reikia, kad galėtumėte išvalyti automobilį bet
kada!
Platus priedų pasirinkimas

Patogu paimti

Aerodinaminio dizaino antgalis

Aerodinaminė „Philips MiniVac“ antgalio
konstrukcija sukurta taip, kad užtikrintų
optimalų net smulkiausių dulkių dalelių
surinkimą. Ergonomiška antgalio forma padės
išvalyti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.

„Philips“ dulkių minisiurblys turi kilpinę
rankeną, už kurios patogu paimti. Minisiurblį
galite laikyti kaip tik norite. Minkšta guminė
rankenos danga yra švelni, dėl to galėsite
tvirtai ją suimti.

„Philips MiniVac“ turi daug įvairių priedų, kad
galėtumėte itin lengvai valyti savo automobilį.
Komplekte yra mažas ir didelis šepetėliai,
mažas ir didelis antgaliai bei ilgas žarnos tipo
vamzdis; šis komplektas puikiai tinka net
sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Jis
puikiai tinka namams ir automobiliui valyti!
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Speciﬁkacijos
Konstrukcija
Spalva: Sodri juoda su sidabro spalvos
akcentais
Dizaino savybės: Permatoma dulkių kamera

Filtravimas
Filtravimo sistema: Dviejų lygių cikloninis
veikimas
Dulkių tūris: 0,5 l

„Performance“
Triukšmo lygis (Lc IEC): 81 dB
Oro srovė (maks.): 840 l/min
Įeinanti energija (maks.): 120 W
Siurbimo galia (maks.): 22 W
Siurbimas (maks.): 4,2 kPa

Naudojimo trukmė
Specialios funkcijos: Įkrovos indikatorius,
Minkšta rankena
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Antgaliai ir priedai
Pridėti priedai: Šepetėlis, Siauras įrankis,
Šepetėlis, Didelis šepetėlis, Ilgas siauras
įrankis
Kiti priedai: Lanksti žarna, Automobilio
kištukas, Rankinė

