
Kruimelzuiger

MiniVac

 
Accu van 4,8 V

Zonder zak, cyclonisch

Spleetmondstuk, borstel, wisser

Nat en droog

 
FC6142

Krachtige MiniVac voor betere

schoonmaakresultaten

Nat en droog systeem met aerodynamisch mondstuk

Profiteer van een beter reinigingsresultaat met de krachtige Philips MiniVac

Wet&Dry-stofzuiger van 4,8 V. Reinig eenvoudig zowel gemorste vloeistoffen als

droog vuil met het systeem voor nat en droog reinigen. Het aerodynamische

zuigmondontwerp zorgt voor een superieure stofopname.

Altijd bij de hand

Slank oplaadstation (voor wand & tafel)

Gebruiksvriendelijk

Gebogen handvat voor optimale grip

Eenvoudig los te klikken mondstuk om het apparaat eenvoudig te legen

Gegarandeerd hoge zuigkracht

Krachtige 3,6 V NiMH-batterijen

Optimale filtering

Cyclonische stofzuiger zonder zak met 2 fasen voor een optimale filtering

Superieure schoonmaakresultaten

Aërodynamisch ontwerp van het mondstuk voor een betere stofopname
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Kenmerken

Slank oplaadstation (voor wand & tafel)

U kunt de Philips Mini Vac opbergen op een

handig oplaadstation dat u aan de muur kunt

hangen of op een tafel kunt zetten. Dankzij de

krachtige oplaadbare batterij is de Mini Vac

altijd klaar voor gebruik.

Cyclonisch, zonder zak met 2 fasen

De cyclonische stofzuiger zonder zak zorgt

ervoor dat het vuil binnenin blijft ronddraaien

voor een optimale, hoge zuigkracht en een

duurzaam schoonmaakresultaat. Het 2-

fasenfiltersysteem zorgt ervoor dat het vuil,

eenmaal binnen, niet meer naar buiten kan.

Het eerste filter blokkeert het meeste vuil,

terwijl het tweede filter de fijnere stofdeeltjes

opvangt.

Aërodynamisch mondstuk

Het aërodynamische mondstukontwerp van de

Philips MiniVac is ontworpen voor een

maximale stofopname van zelfs de kleinste

stofdeeltjes. De ergomische vorm van het

mondstuk helpt u om zelfs op moeilijk

bereikbare gebieden schoon te maken.

Prettig handvat

De Philips Mini Vac heeft een gebogen

handvat waardoor deze perfect in de hand ligt

en u de Mini Vac precies zo kunt vasthouden

als u wilt. De rubberen buitenlaag voelt zacht

aan en geeft u de stevige grip die u nodig hebt.

Mondstuk in 1 handeling los te klikken

De Philips MiniVac-stofzuiger is eenvoudig en

snel te legen en hygiënisch schoon te maken.

De Philips MiniVac heeft een mondstuk dat u

in een handomdraai van het apparaat kunt

verwijderen, zodat u de MiniVac kunt legen

zonder dat u het vuil hoeft aan te raken.

Krachtige 3,6 V NiMH-batterijen

De krachtige, duurzamere NiMh-batterijen

(nikkel-metaalhydride) van de Philips MiniVac

hebben niet te lijden onder een

geheugeneffect. Dit effect vermindert op den

duur de capaciteit van batterijen, waardoor de

levensduur wordt verkort. Daardoor gaat de

Mini Vac met NiMh-batterijen langer mee ten

opzichte van producten met standaard NiCd-

batterijen (nikkel-cadmium), die wel worden

beïnvloed door een geheugeneffect.
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Specificaties

Ontwerp

Kleur: Blauw

Kenmerken: Doorzichtige stofbak

Filtering

Stofinhoud: 0,5 l

Filtersysteem: Nat en droog systeem

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Oplaadstation

Performance

Batterijvoltage: 4,8 volt

Oplaadtijd: 16-18 uur

Ingangsvermogen (max.): 56 W

Looptijd: 9 minuut/minuten

Zuigkracht (max): 9 W

Onderdruk (max.): 2,9 kPa

Luchtsnelheid (max.): 530 l/s

Geluidsniveau: 76 dB

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 508 x

335 x 490 mm

Productgewicht: 1,4 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 460 x 160

x 160 mm
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