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Výkonný MiniVac pro dokonalé čištění
Cyklónové proudění vzduchu bez sáčků a aerodynamická hubice

Užijte si lepších výsledků vysávání díky výkonnému vysavači Philips MiniVac Lithium 10,8 V. Cyklónové

bezsáčkové proudění vzduchu a dvoustupňový filtrační systém zaručují trvalý výkon, zatímco aerodynamický

design hubice zajišťuje lepší odsávání prachu.

Šetrné k životnímu prostředí

Zelená technologie Lithium-Ion

Optimální filtrace

2stupňové cyklónové proudění vzduchu bez sáčků pro optimální filtrování

Snadné použití

Hubice odepínatelná jedním cvaknutím pro snadné vyprázdnění

Zaručeno

Akum. Li-Ion s dlouhotrvajícím výkonem

Rychlé nabíjení během 8 hodin

Dokonalé čištění

Aerodynamický design hubice pro lepší odsávání prachu



Ruční vysavač FC6146/01

Přednosti Specifikace

Zelená technologie Lithium-Ion

Baterie Li-Ion jsou skutečně zelené články.

Neobsahují žádné toxické prvky, čímž přispívají

k ochraně životního prostředí. Kromě toho se

v době, kdy výrobek nepoužíváte, nevybíjejí

a zaručují velmi nízkou spotřebu energie

v pohotovostním režimu. Díky tomu také šetří

energii.

2stupňový cyklónový bez sáčků

Cyklónové proudění vzduchu bezsáčkového

vysavače udržuje nečistoty uvnitř, čímž

zajišťuje optimální vysoký sací výkon a

dlouhotrvající čistotu. Dvoustupňový filtrační

systém zajišťuje, že jakmile jsou nečistoty

uvnitř, nedostanou se již ven. První filtr

zadržuje největší nečistoty, zatímco druhý

skládaný filtr zachycuje jemnější prachové

částice.

Aerodynamický design hubice

Aerodynamický design hubice vysavače

Philips MiniVac je vytvořen tak, aby zajistil

optimální vysávání i těch nejmenších

prachových částeček. Ergonomický tvar hubice

přispívá k vyčištění i těch nejobtížněji

dosažitelných oblastí.

Akum. Li-Ion s dlouhotrvajícím výkonem

Výkonné lithium-iontové baterie (Li-Ion)

vysavače Philips Mini Vac mají oproti

standardním nikl-kadmiovým bateriím déle

trvající výkon. Lithium-iontové baterie jsou

velmi lehké a zjednodušují práci při vysávání.

Snadno odnímatelná hubice

Vysavač Philips MiniVac můžete snadno a

rychle vyprázdnit a hygienicky vyčistit. Díky

hubici, která se snadno zacvakne jediným

krokem, můžete vysavač Philips MiniVac

vyprázdnit, aniž byste se museli dotknout

nečistot.

Rychlé nabíjení během 8 hodin

Prázdná baterie (Lithium) se nabije za pouhých

8 hodin, dvakrát rychleji než u běžné

nabíječky.

Design

Barva: Černá/nerezová ocel/červené prvky

Vlastnosti designu: Průsvitná komora pro

prach

Filtrace

Kapacita pro prach: 0,5 L

Filtrační systém: Dvoustupňový cyklónový

účinek

Hubice a příslušenství

Ostatní příslušenství: Nabíjecí základna

Výkon

Proud vzduchu (max.): 950 l/min

Typ baterie: Lithio-iontová

Napětí baterie: 10,8 V

Doba nabíjení: 8 hodin

Příkon (max.): 100 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 81 dB

Doba chodu: 9 minuta(y)

Sací výkon (max.): 22 W

Vakuum (max.): 4,3 kPa

Použitelnost

Speciální funkce: Indikace nabíjení, Měkká

rukojeť

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení A (D x Š x V):

508 x 335 x 490 mm

Přístroje balení A: 6

Rozměry balení (D x Š x V):

460 x 160 x 160 mm

Hmotnost výrobku: 0,8 kg
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