
 

Aspirador de pó
portátil

MiniVac

 
Bateria de 10,8 V (Íon de lítio)

Ciclônico sem saco coletor

Bocal e escova

Econômico

 

FC6148/01 Mais ecológico todos os dias
Poupe até 70% de energia com um carregamento eficiente*

O aspirador de pó Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V é leve, potente e tem uma

bateria de íons de lítio de longa duração. O sistema de recarga eficiente

interrompe o uso de a energia elétrica quando a bateria está carregada, evitando

desperdício.

Alta potência garantida

Baterias de íon e lítio leves e duráveis

Resultados surpreendentes

Bocal aerodinâmico para melhor coleta de poeira

Filtragem excelente

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

Economize energia, e não potência

O sistema de carregamento desliga quando as baterias estão carregadas

Limpa facilmente superfícies delicadas e espaços estreitos

Suporte para carregamento com escova e bocal fino
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Destaques

Baterias de íon e lítio leves e duráveis

As potentes baterias de íon e lítio (Li-Ion) do

miniaspirador de pó da Philips funcionam por

mais tempo se comparadas a baterias de

níquel cádmio (NiCd) padrão. As baterias de

íon e lítio também são muito leves, oferecendo

uma experiência de limpeza mais agradável.

Escova e bocal fino

O suporte para carregamento do miniaspirador

de pó acompanha uma escova e um bocal fino.

A escova garante que superfícies

delicadas não sejam danificadas durante a

limpeza, e o bocal fino permite alcançar locais

de difícil acesso.

O sistema desliga quando está carregado

O sistema de recarga eficiente desliga

automaticamente quando a bateria está

totalmente carregada, interrompendo o

consumo elétrico e economizando energia. Em

geral, os outros sistemas de recarga continuam

carregando mesmo quando as baterias já

estão cheias, desperdiçando energia.

Ciclônico sem saco coletor com dois estágios

O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó

Philips mantém em movimento a sujeira na

parte interna para garantir alto poder de

sucção e desempenho de limpeza por mais

tempo. O sistema de filtragem em dois

estágios garante que, quando estiver dentro do

aparelho, a sujeira não escape. O primeiro

filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o

segundo captura as partículas mais finas de

poeira.

Bocal aerodinâmico

O design do bocal aerodinâmico do

miniaspirador de pó Philips foi concebido para

otimizar a coleta de poeira e de até mesmo as

partículas de pó mais finas. O formato

ergonômico do bocal auxilia na limpeza das

áreas de difícil alcance.

Alça confortável

O miniaspirador de pó Philips tem uma alça

circular que oferece a pegada ideal. Você pode

segurar o miniaspirador do jeito que quiser. O

revestimento em borracha macia é suave e

permite que você segure com a firmeza

necessária.

Bocal removível com um único movimento

O aspirador de pó Philips MiniVac é fácil e

rápido de esvaziar e higiênico para limpar. Ele

tem um bocal que se solta facilmente com um

único movimento. Dessa forma, você pode

esvaziar o miniaspirador de pó sem tocar na

sujeira.
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Especificações

Design

Cor: Gris e verde

Características de design: Câmara de poeira

transparente

Filtragem

Capacidade de armazenamento de pó: 0,5 E

Sistema de filtragem: Ação em ciclo de dois

estágios

Bocais e acessórios

Outros acessórios: Carregador

Desempenho

Fluxo de ar (máx.): 950 l/min

Tipo da bateria: Íon de lítio

Tensão da bateria: 10,8 volt

Tempo de carregamento: 8 hora(s)

Potência de entrada (máx.): 100 W

Nível de ruído (Lc IEC): 81 dB

Tempo de funcionamento: 9 minuto(s)

Poder de sucção (máx.): 22 W

Vácuo (máx.): 4,3 kPa

Utilização

Recursos especiais: Indicador de

carregamento, Alça macia

Peso e dimensões

Dimensões da caixa A (C x L x A): 508 x 335 x

490 mm

Aparelhos por caixa A: 6

Dimensões da embalagem (C x L x A): 460 x

160 x 160 mm

Peso do produto: 0,8 kg

* comparado com o modelo anterior, o Philips FC6050.
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