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Nagy teljesítményű MiniVac kézi porszívó - hatékonyabb tisztítás

Porzsák nélkül, körkörös légáram, aerodinamikus kialak. szívófej

Hatékonyabb tisztítást élvezhet a Philips MiniVac lítium 10,8 V-os kézi porszívóval. A porzsák nélküli körkörös

légáram és a 2 fázisú szűrőrendszer hosszan tartó eredményt biztosít, az aerodinamikus kialakítású szívófej

pedig hatékonyabb porgyűjtést tesz lehetővé.

Környezetbarát alapanyagok

Környezetbarát lítium-ion technológia

Optimális szűrés

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

Egyszerű használat

Egy lépésben lepattintható szívófej az egyszerű kiürítéshez

Garantált

Tartós és könnyű lítium-ion akk.

Gyors feltöltés 8 óra alatt

Kiváló tisztítási eredmények

Aerodinamikus kialakítású szívófej a hatékonyabb porgyűjtésért
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Fénypontok Műszaki adatok

Környezetbarát lítium-ion technológia

A lítium-ion akkumulátorok valóban

környezetbarát termékek. Nem károsítják a

környezetet, mivel egyáltalán nem

tartalmaznak mérgező anyagot. Emellett,

használaton kívüli állapotban sem sülnek ki,

továbbá készenléti üzemmódban is nagyon

alacsony energiafelhasználással rendelkeznek.

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.

Aerodinamikus kialakítású szívófej

A Philips MiniVac aerodinamikus kialakítású

szívófeje biztosítja az optimális porgyűjtést,

még a legfinomabb porszemek esetében is. A

szívófej ergonómikus kialakítása révén segít a

legnehezebben elérhető területek

porszívózásában is.

Tartós és könnyű lítium-ion akk.

A Philips kézi porszívó nagyteljesítményű

lítium-ion akkumulátorai tartósabbak, mint a

normál nikkel-kadmium akkumulátorok. A

lítium-ion akkumulátorok nagyon könnyűek,

így a takarítás is élvezetesebb.

Egy lépésben lepattintható szívófej

A Philips MiniVac kézi porszívó egyszerűen és

gyorsan üríthető, és higiénikus tisztítható. A

Philips MiniVac porszívó szívófeje egyetlen

mozdulattal leválasztható, így az ürítéskor nem

kell érintkezni a benne lévő porral.

Gyors feltöltés 8 óra alatt

A lítiumakkumulátorok mindössze 8 óra alatt

töltik fel az üres akkumulátort, azaz kétszer

olyan gyorsan, mint a hagyományos töltők.

Kivitel

Szín: Fekete/rozsdamentes acél/piros

díszítéssel

Kiviteli jellemzők: Átlátszó portartály

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,5 l

Szűrőrendszer: 2 lépcsős cyclone működés

Szívófejek és tartozékok

Egyéb tartozékok: Töltőalap

Teljesítmény

Légáram (max.): 950 l/min

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Elemfeszültség: 10,8 V

Töltési idő: 8 óra

Bemeneti teljesítmény (max.): 100 W

Zajszint (Lc IEC): 81 dB

Működési idő: 9 perc

Szívóteljesítmény (max.): 22 W

Szívóerő (max.): 4,3 kPa

Felhasználhatóság

Különleges tulajdonságok: Töltésjelző,

Puhagumi fogantyú

Tömeg és méretek

Gyűjtőcsomagolás méretei (H x Sz x M): 508

x 335 x 490 mm

Gyűjtőcsomagolásban található készülékek

száma: 6

Csomag méretei (H x Sz x M): 460 x 160 x

160 mm

Készülék tömege: 0,8 kg

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑03‑14

Verzió: 10.3.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

