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Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, αεροδυναμικό πέλμα

Η Philips MiniVac Lithium 10,8 V προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η κυκλωνική ροή αέρα χωρίς σακούλα και το

σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυώνται απόδοση που διαρκεί, ενώ το αεροδυναμικό πέλμα διασφαλίζει κορυφαία

απορρόφηση της σκόνης.

Φιλική προς το περιβάλλον

Τεχνολογία οικολογικών μπαταριών ιόντων λιθίου

Βέλτιστο φιλτράρισμα

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Εύκολη χρήση

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση, για εύκολη απόρριψη της σκόνης

Εγγυημένα

Ελαφρ μπατ ιόντων λιθίου μεγ διάρκειας

Γρήγορη φόρτιση σε 8 ώρες

Κορυφαία αποτελέσματα

Πέλμα με αεροδυναμική σχεδίαση, για καλύτερη απορρόφηση



Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός FC6146/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Τεχνολογία οικολογικών μπαταριών ιόντων λιθίου

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι πραγματικά

οικολογικές μπαταρίες. Δεν περιέχουν τοξικά

στοιχεία και επομένως είναι πιο φιλικές προς το

περιβάλλον. Επιπλέον, δεν αποφορτίζονται όταν το

προϊόν δε χρησιμοποιείται και εγγυώνται πολύ

χαμηλή κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή,

δηλαδή εξοικονομούν και ενέργεια.

Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα, 2 στάδια

Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή

τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για

βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που

διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων

εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο

εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να

διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις

περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο

αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.

Πέλμα με αεροδυναμική σχεδίαση

Το αεροδυναμικό πέλμα της Philips MiniVac έχει

δημιουργηθεί για να εξασφαλίζει την καλύτερη

δυνατή απορρόφηση ακόμη και των πιο λεπτών

σωματιδίων σκόνης. Το εργονομικό σχήμα του

πέλματος βοηθά στον καθαρισμό ακόμη και των πιο

δύσκολων σημείων.

Ελαφρ μπατ ιόντων λιθίου μεγ διάρκειας

Η ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) της

Philips Mini Vac εξασφαλίζουν ισχύ που διαρκεί

περισσότερο από τις μπαταρίες νικελίου καδμίου

(NiCd). Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) είναι

πολύ ελαφριές και σας προσφέρουν μια πιο

ευχάριστη εμπειρία καθαρισμού.

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση

Η σκούπα Philips Mini Vac προσφέρει εύκολο και

γρήγορο άδειασμα, καθώς και υγιεινό καθαρισμό. Η

Philips Mini Vac διαθέτει πέλμα που αποδεσμεύεται

εύκολα με μία μόνο κίνηση, για να την αδειάζετε

χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τη σκόνη.

Γρήγορη φόρτιση σε 8 ώρες

Οι μπαταρίες λιθίου φορτίζουν μια άδεια μπαταρία

μόλις σε 8 ώρες, δύο φορές πιο γρήγορα από τις

συνηθισμένες βάσεις φόρτισης.

Σχεδίαση

Χρώμα: Μαύρο/ίνοξ/ κόκκινες λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά σχεδίασης: Διαφανής χώρος

συλλογής σκόνης

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 0,5 Α

Σύστημα φίλτρου: Kυκλωνική δράση σε 2 στάδια

Πέλματα και εξαρτήματα

Άλλα εξαρτήματα: Βάση φόρτισης

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 950 l/min

Τύπος μπαταριών: Li-Ion

Tάση μπαταρίας: 10,8 volt

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρα(ες)

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 100 W

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 81 dB

Χρόνος λειτουργίας: 9 λεπτό(ά)

Απορροφητική ισχύς (μεγ.):

22 W

Απορρόφηση (μέγ.): 4,3 kPa

Χρηστικότητα

Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη φόρτισης, Μαλακή

λαβή

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας Α (ΜxΠxΥ): 508 x 335 x

490 μμ

Συσκευές ανά συσκευασία A: 6

Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ): 460 x 160 x

160 μμ

Βάρος προϊόντος: 0,8 κ.
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