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Pentru un mediu mai sănătos
Economisiţi până la 70%* din energie cu încărcarea eficientă*

Philips MiniVac EnergyCare de 10,8 V dispune de tehnologia cu baterie Li-Ion

uşoară, puternică şi durabilă. Sistemul de încărcare eficient întrerupe consumul cu

energie în momentul în care bateriile sunt încărcate, astfel încât energia este

economisită.

Putere mare garantată

Baterii Li-Ion mai durabile şi uşoare

Rezultate de curăţare superioare

Design aerodinamic al capului de aspirare pentru aspirarea mai bună a prafului

Filtrare optimă

Flux de aer ciclonic fără sac în 2 etape pentru filtrare optimă

Economisiţi energia, nu puterea

Sistemul de încărcare se opreşte când bateriile sunt încărcate

Curăţă cu uşurinţă suprafeţele delicate şi spaţiile înguste

Suport de încărcare cu perie şi accesoriu pentru spaţii înguste
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Repere

Baterii Li-Ion mai durabile şi uşoare

Bateriile puternice litiu-ion (Li-Ion) ale Philips

Mini Vac au o putere mai durabilă în

comparaţie cu bateriile standard nichel-

cadmiu (NiCd). De asemenea, bateriile Li-Ion

sunt foarte uşoare, oferindu-vă o experienţă de

curăţare mai durabilă.

Perie şi accesoriu spaţii înguste

Suportul de încărcare al MiniVac include o

perie şi un accesoriu pentru spaţii înguste.

Peria împiedică deteriorarea suprafeţelor

delicate în timpul curăţării, iar accesoriul

pentru spaţii înguste vă oferă acces la locurile

greu accesibile.

Sistemul se opreşte la finalizare

Sistemul de încărcare eficient se opreşte

automat când bateriile sunt complet încărcate.

Aşadar opreşte funcţionarea şi economiseşte

energia. Alte sisteme de încărcare continuă în

mod normal încărcarea chiar şi când bateriile

sunt pline şi astfel consumă energia.

Ciclonic fără sac în 2 etape

Fluxul de aer ciclonic fără sac păstrează

murdăria în interior, în rotaţie, pentru a asigura

o putere de aspirare înaltă şi optimă şi

performanţe de curăţare de durată. Sistemul

său de filtrare în 2 etape garantează că, odată

intrată, murdăria nu mai poate ieşi. Primul filtru

blochează cea mai mare parte a murdăriei, iar

al doilea filtru captează particulele de praf mai

fine.

Design aerodinamic cap de aspirare

Design-ul aerodinamic al capului de aspirare

al aspiratorului Philips MiniVac a fost creat

pentru a asigura o aspirare optimă a prafului,

chiar şi a celor mai fine particule de praf.

Forma ergonomică a capului de aspirare te

ajută să cureţi chiar şi zonele cele mai greu

accesibile.

Prindere confortabilă

Aspiratorul Philips Mini Vac are un mâner

curbat, care asigură o prindere excelentă. Poţi

apuca aspiratorul Mini Vac în orice mod

dorești. Stratul de cauciuc moale este plăcut la

atingere şi îți oferă prinderea perfectă de care

ai nevoie.

Cap de aspirare cu fixare dintr-un pas cu un

clic

Aspiratorul Philips MiniVac se goleşte uşor şi

rapid şi se curăţă igienic. Philips MiniVac are

un cap de aspirare care se detaşează uşor

dintr-o singură mişcare, astfel încât puteţi goli

Mini Vac fără a atinge murdăria.
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Specificaţii

Design

Culoare: Gri-bej şi verde

Caracteristici de design: Compartiment de praf

translucid

Filtrare

Capacitate praf: 0,5 L

Sistem de filtrare: Acţiune ciclonică în 2 stadii

Duze şi accesorii

Alte accesorii: Bază de încărcare

Performanţă

Flux de aer (max): 950 l/min

Tip baterie: Li-Ion

Tensiune baterie: 10,8 V

Durată de încărcare: 8 ore

Putere de intrare (max): 100 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 81 dB

Durată de funcţionare: 9 minute

Putere de aspirare (max.): 22 W

Vid (max): 4,3 kPa

Comoditate a utilizării

Caracteristici speciale: Indicator de încărcare,

Mâner ergonomic

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni bax (LxlxA): 508 x 335 x 490 mm

Aparate în bax: 6

Dimensiuni ambalaj (LxGxÎ): 460 x 160 x

160 mm

Greutate produs: 0,8 kg

* comparat cu modelul anterior Philips FC6050. Test

intern 2007 Philips Consumer Lifestyle.
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