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Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
Bocal aerodinâmico e fluxo de ar ciclônico sem coletor

Obtenha os melhores resultados de limpeza com o aspirador Philips MiniVac 7,2 V. Graças ao fluxo de ar

ciclônico sem saco coletor de poeira e ao sistema de filtragem em dois estágios, o aparelho conta com

desempenho duradouro. O design do bocal aerodinâmico garante excelente sucção de poeira.

Alta potência garantida

Baterias potentes de 7,2 V NiMH

Resultados surpreendentes

Bocal aerodinâmico para melhor coleta de poeira

Filtragem excelente

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

Fácil de usar

Alça circular garante perfeito manuseio

Bocal removível fácil de esvaziar

Sempre à mão

Carregador pequeno para parede e mesa
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Destaques Especificações

Bocal removível com um único movimento

O aspirador de pó Philips MiniVac é fácil e

rápido de esvaziar e higiênico para limpar. Ele

tem um bocal que se solta facilmente com um

único movimento. Dessa forma, você pode

esvaziar o miniaspirador de pó sem tocar na

sujeira.

Carregador pequeno para parede e mesa

Você pode guardar o miniaspirador de pó da

Philips em um conveniente carregador, preso a

uma parede ou sobre uma mesa. Assim, o

miniaspirador de pó, com sua bateria potente

recarregável, estará sempre pronto para ser

usado.

Ciclônico sem saco coletor com dois estágios

O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó

Philips mantém em movimento a sujeira na

parte interna para garantir alto poder de

sucção e desempenho de limpeza por mais

tempo. O sistema de filtragem em dois

estágios garante que, quando estiver dentro do

aparelho, a sujeira não escape. O primeiro

filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o

segundo captura as partículas mais finas de

poeira.

Bocal aerodinâmico

O design do bocal aerodinâmico do

miniaspirador de pó Philips foi concebido para

otimizar a coleta de poeira e de até mesmo as

partículas de pó mais finas. O formato

ergonômico do bocal auxilia na limpeza das

áreas de difícil alcance.

Alça confortável

O miniaspirador de pó Philips tem uma alça

circular que oferece a pegada ideal. Você pode

segurar o miniaspirador do jeito que quiser. O

revestimento em borracha macia é suave e

permite que você segure com a firmeza

necessária.

Baterias potentes de 7,2 V NiMH

Baterias potentes de 7,2 V NiMH

Design

Cor: Vermelho-escuro

Características de design: Câmara de poeira

transparente

Filtragem

Capacidade de armazenamento de pó: 0,5 E

Sistema de filtragem: Ação em ciclo de dois

estágios

Bocais e acessórios

Outros acessórios: Carregador

Desempenho

Fluxo de ar (máx.): 840 l/min

Tensão da bateria: 7.2 volt

Tempo de carregamento: 16-18 hora(s)

Potência de entrada (máx.): 87 W

Nível de ruído (Lc IEC): 78 dB

Tempo de funcionamento: 9 minuto(s)

Poder de sucção (máx.): 17 W

Vácuo (máx.): 3,9 kPa

Utilização

Recursos especiais: Indicador de

carregamento, Alça macia

Peso e dimensões

Dimensões da caixa A (C x L x A): 508 x 335

x 490 mm

Aparelhos por caixa A: 6

Dimensões da embalagem (C x L x A): 460 x

160 x 160 mm

Peso do produto: 1,5 kg
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