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Acessório de bico e escova
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Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza

Sem saco, fluxo de ar ciclónico e escova aerodinâmica

Desfrute de um melhor resultado de limpeza com o mini-aspirador potente Philips Lítio de 10,8 V. O fluxo de ar

ciclónico sem saco e o duplo sistema de filtragem garantem uma limpeza duradoura, enquanto o design

aerodinâmico da escova assegura uma maior recolha de pó.

Amiga do ambiente

Tecnologia ecológica de iões de lítio

Filtração óptima

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Fácil de utilizar

Bico de desencaixe fácil para esvaziamento simples

Garantido

Pilhas de Iões de Lítio duráveis

Carregamento rápido em 8 horas

Resultados de limpeza superiores

Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó
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Destaques

Tecnologia ecológica de iões de lítio

As pilhas de iões de lítio são realmente

ecológicas. Não incluem elementos tóxicos,

tornando-as amigas do ambiente. Além disso,

não descarregam quando o produto não se

encontra em utilização e garante um consumo

de energia em espera muito baixo. Assim,

também poupam energia.

Duplo, sem saco, ciclónico

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a

sujidade em rotação no interior para assegurar

uma alta potência de sucção optimizada e

uma limpeza duradoura. O duplo sistema de

filtragem garante que, uma vez no interior, a

sujidade não volta a sair. O primeiro filtro

bloqueia a maior parte da sujidade e o

segundo filtro retém as partículas de pó mais

pequenas.

Design aerodinâmico da escova

O design aerodinâmico da escova do mini

aspirador da Philips foi criado para assegurar

uma recolha ideal do pó até para as partículas

de pó mais finas. O formato ergonómico da

escova ajuda-o a limpar até as zonas mais

difíceis de alcançar.

Pilhas de Iões de Lítio duráveis

As poderosas pilhas de Iões de Lítio (Li-Ion)

do mini-aspirador Philips apresentam uma

maior potência quando comparadas com as

pilhas de Níquel-Cádmio (NiCd) padrão. Além

disso, as pilhas Li-Ion são leves,

proporcionando uma experiência de limpeza

sem dificuldades.

Bico de desencaixe fácil

O mini-aspirador da Philips é fácil e rápido de

esvaziar e permite uma limpeza higiénica. O

mini-aspirador Philips possui uma escova de

desencaixe fácil, para que possa esvaziar o

mini aspirador sem entrar em contacto com a

sujidade.

Carregamento rápido em 8 horas

As pilhas de lítio vazias são carregadas em

apenas 8 horas, duas vezes mais rapidamente

do que com carregadores convencionais.
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Especificações

Design

Cor: Preto/aço inoxidável/vermelho

Características de design: Compartimento do

pó translúcido

Filtragem

Capacidade de pó: 0,5 l

Sistema de filtros: Acção ciclónica de 2 etapas

Escovas e acessórios

Outros acessórios: Base de carga

Performance

Fluxo de ar (máx): 950 l/min

Tipo de pilha: Iões de lítio

Voltagem da pilha: 10,8 V

Tempo de carga: 8 hora(s)

Potência de entrada (máx): 100 W

Nível de ruído (Lc IEC): 81 dB

Tempo de funcionamento: 9 minuto(s)

Potência de sucção (máx): 22 W

Vácuo (máx): 4,3 kPa

Facilidade de utilização

Características especiais: Indicação de carga,

Pega de toque suave

Peso e dimensões

Dimensões da caixa A (CxLxA): 508 x 335 x

490 mm

Aparelhos por caixa A: 6

Dimensões da embalagem (CxLxA): 460 x 160

x 160 mm

Peso do produto: 0,8 kg
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