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10,8 V baterija (ličio)

Be maišelio, cikloninis

Siauras antgalis ir šepetėlis
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Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
Cikloninė oro srovė be maišelių ir aerodinaminio dizaino antgalis

Naudodami 10,8 V „Philips MiniVac Lithium“ galėsite mėgautis geresniais valymo rezultatais. Cikloninė oro srovė

ir 2 lygių filtravimo sistema garantuoja ilgą veikimą, o aerodinaminio dizaino antgalis užtikrina, kad dulkės būtų

išvalytos dar geriau.

Nekenkia aplinkai

Ekologiška ličio jonų technologija

Optimalus filtravimas

2-ų lygių cikloninė oro srovė be maišelių – optimalus filtravimas

Paprasta naudoti

Vienu judesiu nuimamas antgalis – lengvas dulkių pašalinimas

Garantuota

Ilgiau veikianti ličio jonų baterija

Greitas įkrovimas per 8 valandas

Nepriekaištingas valymas

Aerodinaminio dizaino antgaliu geriau surenkamos dulkės
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Ypatybės

Ekologiška ličio jonų technologija

Ličio jonų baterijos yra tikrai ekologiškos. Jose

nėra toksiškų elementų, todėl jie nekenkia

aplinkai. Be to, nenaudojant produkto jos

neišsikrauna, o parengties būsenoje sunaudoja

labai mažai energijos. Baterijos taip pat taupo

energiją.

2-ų lygių ciklon. oro srovė be maišelių

Maišelio nenaudojančio siurblio cikloninė oro

srovė sulaiko nešvarumus besisukančius

viduje, kad užtikrintų optimalią, didelę

siurbimo jėgą ir ilgalaikį valymą. Dviejų lygių

filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į

vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras

sulaiko daugiausiai nešvarumų, tuo tarpu

klostuotas antras filtras sulaiko mažiausias

dulkių daleles.

Aerodinaminio dizaino antgalis

Aerodinaminė „Philips MiniVac“ antgalio

konstrukcija sukurta taip, kad užtikrintų

optimalų net smulkiausių dulkių dalelių

surinkimą. Ergonomiška antgalio forma padės

išvalyti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.

Ilgiau veikianti ličio jonų baterija

Galingi Philips dulkių minisiurblio ličio jonų

(Li-Ion) akumuliatoriai veikia ilgiau nei

standartiniai nikelio-kadmio (NiCd)

akumuliatoriai. Li-Ion akumuliatoriai taip pat

labai lengvo svorio, kurie paverčia Jūsų valymą

malonesniu.

Vienu judesiu nuimamas antgalis

„Philips“ dulkių minisiurblį paprasta ir greita

ištuštinti bei higieniška valyti. „Philips“ dulkių

minisiurblys turi antgalį, kuris nuimamas vienu

judesiu, taigi dulkių minisiurblį galite ištuštinti

neliesdami nešvarumų.

Greitas įkrovimas per 8 valandas

Visiškai tuščias ličio akumuliatorius

įkraunamas vos per 8 valandas, dvigubai

greičiau nei įprastais įkrovikliais.
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Specifikacijos

Konstrukcija

Spalva: Juodas / nerūdijantis plienas / raudoni

akcentai

Dizaino savybės: Permatoma dulkių kamera

Filtravimas

Dulkių tūris: 0,5 l

Filtravimo sistema: Dviejų lygių cikloninis

veikimas

Antgaliai ir priedai

Kiti priedai: Įkrovimo stovas

„Performance“

Oro srovė (maks.): 950 l/min

Baterijos tipas: Ličio jonų

Akumuliatoriaus įtampa: 10,8 V

Įkrovimo laikas: 8 val.

Įeinanti energija (maks.): 100 W

Triukšmo lygis (Lc IEC): 81 dB

Darbinis ciklas: 9 min.

Siurbimo galia (maks.): 22 W

Siurbimas (maks.): 4,3 kPa

Naudojimo trukmė

Specialios funkcijos: Įkrovos indikatorius,

Minkšta rankena

Svoris ir matmenys

A dėžutės matmenys (I x P x A): 508 x 335 x

490 mm

Prietaisų kiekis A dėžėje: 6

Pakuotės matmenys (I x P x A): 460 x 160 x

160 mm

Gaminio svoris: 0,8 kg
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