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Nagy teljesítményű MiniVac kézi porszívó - hatékonyabb tisztítás

Porzsák nélkül, körkörös légáram, aerodinamikus szívófej

Hatékonyabb tisztítást élvezhet a Philips MiniVac 9,6 V-os porszívóval. A porzsák nélküli körkörös légáram és a 2

fázisú szűrőrendszer hosszan tartó eredményt biztosít, az aerodinamikus kialakítású szívófej pedig hatékonyabb

porgyűjtést tesz lehetővé.

Kiváló tisztítási eredmények

Aerodinamikus kialakítású szívófej a hatékonyabb porgyűjtésért

Optimális szűrés

2 fázis, porzsák nélkül, körkörös légáram - az optimális szűrésért

Garantáltan magas teljesítmény

Nagy teljesítményű 9,6 V-os NiMH akkumulátorok a hosszan tartó teljesítményért

Egyszerű használat

Optimális fogást biztosító markolat

Egy lépésben lepattintható szívófej az egyszerű kiürítéshez

Mindig kéznél van

Keskeny töltőállvány falra / asztalra
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Fénypontok

Aerodinamikus kialakítású szívófej

A Philips MiniVac aerodinamikus kialakítású

szívófeje biztosítja az optimális porgyűjtést,

még a legfinomabb porszemek esetében is. A

szívófej ergonomikus kialakítása révén segít a

legnehezebben elérhető területek

porszívózásában is.

2 fázis,porzsák nélkül,körkörös légáram

A porzsák nélküli porszívó körkörös légárama a

szennyeződéseket belül keringeti, így

biztosítva az optimális, magas szívóerőt és a

tartós tisztítási eredményt. 2-szintű

szűrőrendszere biztosítja, hogy a már belülre

került szennyeződés ne kerülhessen ki. Az első

szűrő a szennyeződések nagy részét fogja fel,

míg a redőzött második szűrő a finomabb

porszemcséket zárja magába.

Nagy teljesítményű 9,6 V NiMH

akkumulátorok

A Philips Kézi porszívó hatékony, tartósabb

NiMH akkumulátorai esetén nincs ún.

memóriaeffektus. Ez az effektus idővel

csökkenti az akkumulátor kapacitását és

működési idejét. Az NiMH akkumulátort

használó kézi porszívó ereje ezért tovább tart,

mint a memóriaeffektussal rendelkező normál

nikkel–kadmium (NiCd) akkumulátort használó

termékeké.

Keskeny töltőállvány falra / asztalra

A Philips kézi porszívót a kényelmes

töltőalapon tárolhatja a falon vagy az asztalon

egyaránt. Így a Philips kézi porszívó nagy

teljesítményű akkumulátorával mindig

használatra készen áll, ha szükség van rá.

Kényelmes fogantyú

A Philips Mini Vac hurkos fogantyúja tökéletes

fogást biztosít. A Mini Vac készüléket

tetszőleges módon foghatja. A puha

gumiburkolat kellemes tapintású és

biztonságos fogást nyújt.

Egy lépésben lepattintható szívófej

A Philips MiniVac porszívó egyszerűen és

gyorsan üríthető, és higiénikusan tisztítható. A

Philips MiniVac porszívó szívófeje egyetlen

mozdulattal leválasztható, így az ürítéskor nem

kell érintkezni a benne lévő porral.
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Műszaki adatok

Formatervezés

Szín: Varázslatos lila

Kiviteli jellemzők: Átlátszó portartály

Teljesítmény

Működési idő: 9 perc

Zajszint (Lc IEC): 81 dB

Légáram (max.): 840 l/min

Bemeneti teljesítmény (max.): 95 W

Szívóteljesítmény (max.): 19 W

Szívóerő (max.): 4,1 kPa

Elemfeszültség: 9,6 V

Töltési idő: 16-18 óra

Szűrőrendszer

Szűrőrendszer: 2 lépcsős cyclone működés

Portartály kapacitása: 0,5 L

Felhasználhatóság

Különleges tulajdonságok: Töltésjelző,

Puhagumi fogantyú

Szívófejek és tartozékok

Egyéb tartozékok: Töltőalap
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