
Håndstøvsuger

MiniVac

 
4,8 V-batteri

Poseløs og virvlende

Fugemunnstykke,
børstemunnstykke, nal

Våt og tørr

 
FC6142

Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat

Våt- og tørrrsystem og aerodynamisk munnstykke

Få et bedre rengjøringsresultat med den kraftige Philips MiniVac Wet&Dry-

støvsugeren på 4,8 V. Rengjør både flytende søl og tørr skitt med vått-og-tørt-

systemet. Det aerodynamiske munnstykket sørger for at støv fanges opp svært

godt.

Garantert høy effekt

Kraftige 4,8 V NiMH-batterier

Utmerkede rengjøringsresultater

Aerodynamisk munnstykke for bedre oppfanging av støv

Optimal filtrering

Totrinn virvlende luftstrøm uten pose for optimal filtrering

Lett å bruke

Bøyd håndtak sikrer optimalt grep

Munnstykket kan fjernes med et klikk for enkel støvtømming

Alltid tilgjengelig

Slank ladebase (for vegg og bord)



Håndstøvsuger FC6142/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Slank ladebase (for vegg og bord)

Du kan oppbevare Philips Mini Vac på en

praktisk ladebase, montert på en vegg eller

plassert på et bord. Dette betyr at Mini Vac,

med det kraftige oppladbare batteriet, alltid er

klar til bruk.

Totrinns virvlende uten pose

Den virvlende luftstrømmen uten pose holder

skitten inne og roterer for å sikre optimal, høy

sugeevne og en varig rengjøringsytelse.

Filtreringssystemet i to trinn sikrer at når skitten

først er inne, slipper den ikke ut igjen. Det

første filteret blokkerer det meste av skitten,

mens det andre filteret fanger de finere

støvpartiklene.

Aerodynamisk munnstykke

Den aerodynamiske utformingen på

munnstykket til Philips MiniVac er opprettet for

å sikre en optimal oppsamling av selv de

fineste støvpartiklene. Den ergonomiske

formen på munnstykket hjelper deg med å

rengjøre selv på stedene som er vanskelige å

nå.

Komfortabelt grep

Philips Mini Vac har et bøyd håndtak som

sikrer optimalt grep. Du kan holde Mini Vac slik

du ønsker. Den har et mykt og behagelig

gummibelegg som gir ekstra godt grep.

Munnstykket fjernes med én knapp

Philips MiniVac-støvsugeren er enkel, rask å

tømme og hygienisk å rengjøre. Philips

MiniVac har et munnstykke som du enkelt

klikker av i én bevegelse, slik at du kan tømme

MiniVac uten å komme i kontakt med skitten.

Kraftige 4,8 V NiMH-batterier

Kraftige 4,8 V NiMH-batterier

Utforming

Farge: Blå

Funksjoner: Gjennomsiktig støvbeholder

Filtrering

Støvkapasitet: 0,5 L

Filtersystem: Våt- og tørrsystem

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Ladebase

Ytelse

Batterispenning: 4,8 V

Ladetid: 16-18 time(r)

Inngangseffekt (maks.): 56 W

Kjøretid: 9 minutt(er)

Sugeeffekt (maks): 9 W

Vakuum (maks.): 2,9 kPa

Luftstrøm (maks.): 530 l/s

Lydnivå: 76 dB

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

508 x 335 x 490 millimeter

Vekt, produkt: 1,4 kg

Mål, produkt (L x B x H):

460 x 160 x 160 millimeter
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