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Мощната MiniVac за по-добри резултати при почистване
Без торба, циклонно движение на въздуха и аеродинамичен накрайник

Подарете си по-добри резултати при почистването с мощната прахосмукачка Philips MiniVac 7,2 V. Без торба, с циклонно

движение на въздуха и двустепенна филтърна система, които гарантират дълготрайна работоспособност, и с аеродинамичен

накрайник за безупречно почистване на прах.

Гарантиранa висока мощност

Мощни 7,2 V никел-металхидридни батерии

Превъзходни резултати при почистване

Накрайник с аеродинамичен дизайн за по-добро почистване на праха

Най-добро филтриране

Без торба, двустепенно филтриране и циклонно действие за оптимално филтриране

Лесна употреба

Дръжката осигурява най-удобно захващане

Лесно отделящ се накрайник за лесно изпразване

Винаги под ръка

Тънка основа за зареждане (за стена или маса)
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Акценти Спецификации

Лесно разглобяем накрайник

Прахосмукачката Philips MiniVac се изпразва лесно и

бързо, а почистването й е хигиенично. Philips MiniVac

е с накрайник, който се отделя лесно с еднократно

щракване, така че можете да я изпразните, без да

докосвате сметта.

Тънка основа за зареждане (за стена или маса)

Можете да държите Philips Mini Vac на удобната й

основа за зареждане, на стената или на маса. Това

означава, че Philips Mini Vac с мощната си

акумулаторна батерия е винаги в готовност на ваше

разположение.

Без торба, двустепенен филтър, циклонна

Циклонното движение на въздуха в тази

прахосмукачка без торба завърта мръсотията и я

запазва във вътрешността, като осигурява оптимално

висока всмукателна мощност и трайно почистване.

Нейната двустепенна филтърна система гарантира, че

вече засмуканите отпадъци не могат да излязат

навън. Първият филтър улавя повечето мръсотия, а

вторият задържа и най-фините частици прах.

Накрайник с аеродинамичен дизайн

Накрайникът с аеродинамичен дизайн на

прахосмукачката Philips MiniVac е създаден да

осигурява оптимално събиране дори на най-фините

частици прах. Благодарение на ергономичната форма

на накрайника можете да почиствате и най-трудно

достъпните места.

Удобна дръжка

Philips Mini Vac има извита дръжка, която осигурява

най-добро захващане. Можете да хванете Mini Vac

по всякакъв начин.

Мощни 7,2 V никел-металхидридни батерии

Мощни 7,2 V никел-металхидридни батерии

Дизайн

Цвят: Тъмночервено

Компоненти на конструкцията: Полупрозрачно

отделение за отпадъци

Филтриране

Вместимост за прах: 0,5 л

Филтрираща система: Двустепенно циклонно

действие

Накрайници и принадлежности

Други аксесоари: Основа за зареждане

Представяне

Въздушен поток (макс.): 840 л/мин.

Напрежение на батерията: 7,2 V

Време за зареждане: 16 – 18 час(а)

Консумирана мощност (макс.): 87 W

Ниво на шума (Lc IEC): 78 dB

Продължителност на работа: 9 минута(и)

Всмукателна мощност (макс.):

17 W

Вакуум (макс.): 3,9 kPa

Употреба

Специални функции: Индикатор за зареждане,

Облицована дръжка

Тегло и размери

Размери на A-кутията (Д x Ш x В): 508 x 335 x

490 мм

Уреди в A-кутия: 6

Размери на пакета (Д x Ш x В): 460 x 160 x 160 мм

Тегло на продукта: 1,5 кг
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