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Limpe o seu carro de uma forma totalmente

nova

Sem saco, fluxo de ar ciclónico e escova aerodinâmica

Consiga um melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador da Philips

de 12 V para o seu automóvel. O fluxo de ar ciclónico duplo sem saco garante

uma limpeza duradoura, enquanto o design aerodinâmico da escova assegura

uma maior recolha de pó.

Resultados de limpeza superiores

Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

Filtração óptima

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Potência elevada garantida

Adequado para utilização com ficha de automóvel de 12 V

Ideal para limpar o seu automóvel

Ficha p/ automóvel p/ tempo de funcionam. ilimitado

Saco de arrumação para guardar no seu automóvel

Vasta gama de acessórios para todas as finalidades

Fácil de utilizar

Pega ergonómica fácil de segurar
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Destaques

Duplo, sem saco, ciclónico

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a

sujidade em rotação no interior para assegurar

uma alta potência de sucção optimizada e

uma limpeza duradoura. O duplo sistema de

filtragem garante que, uma vez no interior, a

sujidade não volta a sair. O primeiro filtro

bloqueia a maior parte da sujidade e o

segundo filtro retém as partículas de pó mais

pequenas.

Design aerodinâmico da escova

O design aerodinâmico da escova do mini

aspirador da Philips foi criado para assegurar

uma recolha ideal do pó até para as partículas

de pó mais finas. O formato ergonómico da

escova ajuda-o a limpar até as zonas mais

difíceis de alcançar.

Limpe todas as áreas do seu automóvel

O mini aspirador da Philips para automóvel é

ideal para limpar o seu carro pois este está

equipado com uma ficha de automóvel para

poder alcançar até as áreas mais difíceis sem

o incómodo de carregar o mini aspirador.

Assim, este está sempre pronto a usar!

Pega confortável

O mini-aspirador da Philips possui uma pega

oval que garante uma aderência perfeita. Pode

segurar no mini-aspirador da forma que

preferir. O revestimento em borracha suave é

macio e proporciona a aderência firme de que

necessita.

Saco de arrumação

O saco de arrumação permite-lhe manter todos

os acessórios e a ficha de automóvel num só

local, para se assegurar de que tem tudo o que

precisa para limpar o seu carro a qualquer

altura!

Vasta gama de acessórios

O mini aspirador da Philips é fornecido com

uma vasta gama de acessórios que reduzem o

esforço ao mínimo quando limpa o seu

automóvel. Estes incluem uma escova

pequena e uma grande, um bico para fendas

pequeno e um grande e uma mangueira

longa; ideal para limpar até nas áreas de difícil

acesso. Resumindo, é uma combinação ideal

para a limpeza do seu automóvel!
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Especificações

Design

Cor: Preto profundo com detalhes prateados

Características de design: Compartimento do

pó translúcido

Performance

Nível de ruído (Lc IEC): 81 dB

Fluxo de ar (máx): 840 l/min

Potência de entrada (máx): 120 W

Potência de sucção (máx): 22 W

Vácuo (máx): 4,2 kPa

Filtragem

Sistema de filtros: Acção ciclónica de 2 etapas

Capacidade de pó: 0,5 l

Facilidade de utilização

Características especiais: Indicação de carga,

Pega de toque suave

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Escova, Bico, Escova,

Escova grande, Bico para fendas longo

Outros acessórios: Tubo flexível, Ficha para o

automóvel, Saco de arrumação
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