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Výkonný MiniVac pro dokonalé čištění
Systém Wet & Dry a aerodynamická hubice

Užijte si lepších výsledků vysávání díky výkonnému vysavači Philips MiniVac

Wet&Dry 4,8 V. Umožňuje pohodlné čištění rozlitých tekutin a suché špíny pomocí

mokrého a suchého systému. Aerodynamický design hubice zajišťuje lepší

odsávání prachu.

Vysoký výkon zaručen

Výkonné baterie NiMH 4,8 V

Dokonalé čištění

Aerodynamický design hubice pro lepší odsávání prachu

Optimální filtrace

2stupňové cyklónové proudění vzduchu bez sáčků pro optimální filtrování

Snadné použití

Zaoblená rukojeť pro optimální uchopení

Hubice odnímatelná jedním cvaknutím pro snadné vyprázdnění

Vždy po ruce

Tenká nabíjecí základna (pro zeď nebo stůl)



Ruční akumulátorový vysavač FC6142/01

Přednosti Specifikace

Tenká nabíjecí základna (pro zeď nebo stůl)

Vysavač Philips Mini Vac můžete skladovat na

praktické nabíjecí základně, pověšené na zeď

nebo umístěné na stole. To znamená, že

vysavač Mini Vac s výkonnou baterií je

připraven, kdykoli jej potřebujete.

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.

Pohodlná rukojeť

Vysavač Philips Mini Vac má zaoblenou

rukojeť, která zajišťuje optimální uchopení.

Vysavač Mini Vac můžete uchopit jakýmkoli

způsobem.

Výkonné baterie NiMH 4,8 V

Výkonné baterie NiMH 4,8 V

Snadno odnímatelná hubice

Vysavač Philips MiniVac můžete snadno a

rychle vyprázdnit a hygienicky vyčistit. Díky

hubici, která se snadno zacvakne jediným

krokem, můžete vysavač Philips MiniVac

vyprázdnit, aniž byste se museli dotknout

nečistot.

Design

Barva: Modrá

Vlastnosti designu: Průsvitná komora pro

prach

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 0,5 L

Filtrační systém: Mokrý a suchý systém

Hubice a příslušenství

Obsahuje příslušenství: Nabíjecí základna

Výkon

Napětí baterie: 4,8 V

Doba nabíjení: 16 - 18 hodin

Příkon (max.): 56 W

Doba chodu: 9 minut

Sací výkon (max.): 9 W

Podtlak (max.): 2,9 kPa

Proud vzduchu (max.): 530 l/s

Úroveň síly zvuku: 76 dB

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (D x Š x V):

508 x 335 x 490 mm

Hmotnost produktu: 1,4 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V):

460 x 160 x 160 mm
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