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Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní

Cyklónový prietok vzduchu bez vrecka a aerodynamická hubica

Dosahujte pri vysávaní ešte lepšie výsledky s výkonným modelom Philips MiniVac Lithium 10,8 V. Mohutný

prietok vzduchu bez vrecka na prach a 2-stupňový filtračný systém zaručujú dlhotrvajúci výkon, kým hubica s

aerodynamickým tvarom zabezpečí lepšie zachytávanie prachu.

Šetrné k životnému prostrediu

Ekologická lítium-iónová technológia

Optimálna filtrácia

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

Jednoduché používanie

Hubica, ktorú zložíte jedným kliknutím, na jednoduché vyprázdnenie

Zaručené

Ľahké li-iónové batérie s dlhou výdržou

Rýchle nabitie za 8 hodín

Vynikajúce výsledky pri čistení

Hubica s aerodynamickým dizajnom na lepšie zachytávanie prachu



Ručný vysávač FC6146/01

Hlavné prvky

Ekologická lítium-iónová technológia

Lítium-iónové batérie sú skutočne batérie

šetrné k životnému prostrediu. Neobsahujú

toxické prvky, vďaka čomu sú vhodnejšie pre

prírodu. Okrem toho sa nevybíjajú, keď sa

produkt nepoužíva a zaisťujú veľmi dlhý

pohotovostný výkon. Z tohto dôvodu sú tiež

energeticky šetrné.

2-stupňový, bez vrecka, cyklónový

Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového

vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach,

čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a

pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový

filtračný systém zaručuje, že po nasatí špiny už

špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje

väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí

jemnejšie čiastočky prachu.

Hubica s aerodynamickým dizajnom

Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips

MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj

tých najjemnejších prachových častíc.

Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť

aj tie najťažšie prístupné oblasti.

Ľahké li-iónové batérie s dlhou výdržou

Výkonné lítium-iónové (Li-Ion) batérie vo

vysávači Mini Vac značky Philips majú

dlhotrvajúci výkon v porovnaní s bežnými

nikel-kadmiovými (NiCd) batériami. Lítium-

iónové batérie sú tiež veľmi ľahké, čím vám

zabezpečujú príjemnejší zážitok z čistenia.

Hubica, ktorú zložíte jedným kliknutím

Vysávač Philips MiniVac sa jednoducho a

rýchlo vysýpa a hygienicky sa čistí. Philips

MiniVac obsahuje hubicu, ktorá sa dá

pomocou jediného cvaknutia odpojiť, takže

MiniVac môžete vysypať bez toho, aby ste sa

dotkli špiny.

Rýchle nabitie za 8 hodín

Prázdne lítiové batérie sa nabijú už za 8 hodín,

čo je dvakrát rýchlejšie ako pri bežných

nabíjačkách.
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Technické údaje

Dizajn

Farba: Čierna/nehrdzavejúca oceľ/červený

nádych

Dizajnové prvky: Priehľadná komora na prach

Filtrácia

Kapacita na prach: 0,5 D

Filtrovací systém: 2-stupňová cyklónová

technológia

Hubicee a príslušenstvo

Ostatné príslušenstvo: Nabíjacia základňa

Výkon

Prietok vzduchu (max): 950 l/min

Typ batérie: Lítium-iónová

Napätie batérie: 10,8 V

Čas nabíjania: 8 hodina(y)

Vstupný výkon (max): 100 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 81 dB

Čas prevádzky: 9 minúta(y)

Sací výkon (max): 22 W

Vákuum (max): 4,3 kPa

Použiteľnosť

Špeciálne funkcie: Indikácia nabíjania,

Komfortná rukoväť

Hmotnosť a rozmery

Rozmery A boxu (D x Š x V): 508 x 335 x

490 mm

Zariadení v A boxe: 6

Rozmery balenia (D x Š x V): 460 x 160 x

160 mm

Hmotnosť produktu: 0,8 kg
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