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Samochód czysty jak nigdy wcześniej
Bezworkowy, z cyklonicznym nadmuchem i aerodynamiczną

nasadką

Zwiększ efektywność sprzątania dzięki odkurzaczowi samochodowemu Philips

MiniVac o mocy 12 V. 2-stopniowy cykloniczny nadmuch zapewnia długotrwałą

skuteczność odkurzania, a aerodynamiczny kształt nasadki 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

Przystosowany do napięcia 12 V dzięki zasilaczowi samochodowemu

Idealny produkt do sprzątania samochodu

Zasilacz samochodowy — nieograniczony czas pracy

Torba do przechowywania w samochodzie

Szeroka gama akcesoriów do różnych zastosowań

Wygodne użytkowanie

Wygodna, zaokrąglona rączka
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Zalety

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.

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.

Czyszczenie wszystkich miejsca w

samochodzie

Odkurzacz Philips MiniVac nadaje się idealnie

do sprzątania w samochodzie, ponieważ jest

wyposażony w zasilacz samochodowy, dzięki

któremu można odkurzać nawet najtrudniej

dostępne miejsca w aucie bez konieczności

ładowania urządzenia. W związku z tym

odkurzacz jest zawsze gotowy do użycia!

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.

Torba

Torba do przechowywania umożliwia

trzymanie wszystkich akcesoriów i zasilacza

samochodowego w jednym miejscu, aby w

każdej chwili mieć pod ręką narzędzia

potrzebne do wyczyszczenia samochodu!

Szeroka gama akcesoriów

Do odkurzacza Philips MiniVac dołączono

szeroką gamę akcesoriów, dzięki którym można

posprzątać samochód przy minimalnym

wysiłku. Odkurzacz jest wyposażony w małą i

dużą szczotkę, małą i dużą szczelinówkę oraz

długą rurę. Dodatkowe akcesoria doskonale

sprawdzą się podczas odkurzania nawet trudno

dostępnych miejsc. Teraz sprzątanie

samochodu będzie łatwe i szybkie.
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Dane techniczne

Wykończenie

Kolor: Głęboka czerń ze srebrnymi dodatkami

Stylistyka: Przezroczysta komora na kurz

Wydajność

Poziom hałasu (Lc IEC): 81 dB

Nadmuch (maks.): 840 l/min

Moc wejściowa (maks.): 120 W

Moc ssania (maks.): 22 W

Podciśnienie (maks.): 4,2 kPa

Filtracja

System filtracji: 2-stopniowy, cykloniczny

nadmuch

Pojemność pojemnika na kurz: 0,5 L

Parametry użytkowe

Funkcje specjalne: Wskaźnik ładowania,

Miękki w dotyku uchwyt

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczotka, Szczelinówka,

Szczotka, Duża szczotka, Długa szczelinówka

Pozostałe akcesoria: Elastyczny wąż, Zasilacz

samochodowy, Torba
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