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Grönare varje dag
Spara upp till 70 % energi genom effektiv laddning*

Dammsugaren Philips 10,8 V MiniVac EnergyCare är utrustad med lättviktig och

kraftfull litiumjonbatteriteknik med lång livstid. Det effektiva laddningssystemet

drar ingen ström när batterierna är fulladdade, så ingen energi går till spillo.

Hög effekt garanteras

Lätta, hållbara litiumjonbatterier

Suveräna städresultat

Aerodynamiskt munstycke för bättre uppsugning av damm

Optimal filtrering

Tvåstegs cykloniskt luftflöde för optimal filtrering

Spara energi, inte kraft

Laddningssystemet stängs av när batterierna är fulla

Enkel rengöring av ömtåliga ytor och svåråtkomliga utrymmen

Laddningsställ med borstmunstycke och fogmunstycke
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Funktioner

Lätta, hållbara litiumjonbatterier

De kraftfulla litiumjonbatterierna i Philips Mini

Vac räcker längre jämfört med vanliga

nickelkadmiumbatterier. Litiumjonbatterier är

dessutom mycket lätta så att det blir

bekvämare att städa.

Tvåstegs cykloniskt luftflöde

Philips Mini Vacs cykloniska luftflöde gör att

smutsen roterar på insidan vilket ger optimal,

hög sugeffekt och rengöringsprestanda som

varar länge. Filtreringssystemet i två steg gör

att smutsen inte kan komma ut igen när den

väl sugits upp. Det första filtret blockerar den

mesta smutsen medan det andra filtret håller

kvar finare dammpartiklar.

Borstmunstycke och fogmunstycke

MiniVacs laddningsställ har både ett

borstmunstycke och ett fogmunstycke.

Borstmunstycket ser till att du inte skadar

ömtåliga ytor när du städar. Med fogmunstycket

kommer du åt svåråtkomliga ställen.

Systemet stängs av när det är fullt

Det effektiva laddningssystemet stängs av

automatiskt när batterierna är helt laddade.

Systemet slutar att förbruka ström och därmed

sparas energi. Andra laddningssystem

fortsätter normalt uppladdningen när

batterierna är fulla och förbrukar därmed energi.

Aerodynamisk utformning av munstycke

Den aerodynamiska designen av munstycket i

Philips MiniVac ger en optimal uppsugning av

även de minsta dammpartiklar. Munstyckets

ergonomiska utformning gör det enkelt att

städa även svåråtkomliga utrymmen.

Bekvämt grepp

Philips Mini Vac har ett öglehandtag som

garanterar optimalt grepp. Du kan hålla Mini

Vac hur du vill.

Munstycke som lossas i ett steg

Philips Mini Vac-dammsugare är enkel att

tömma och hygienisk att rengöra. Philips Mini

Vac har ett munstycke som enkelt tas av i

endast ett steg så att du kan tömma din Mini

Vac utan att röra vid smutsen.



Handdammsugare FC6148/01

Specifikationer

Design

Designegenskaper: Genomskinlig

dammbehållare

Färg: Vit och grön

Filtrering

Dammkapacitet: 0,5 L

Filtersystem: Cykloniskt flöde i två steg

Munstycken och tillbehör

Övriga tillbehör: Laddningsenhet

Prestanda

Luftflöde (max): 950 l/min

Batterityp: Litiumjon

Batterispänning: 10,8 V

Laddningstid: 8 timmar

Ineffekt (max): 100 W

Ljudnivå (Lc IEC): 81 dB

Drifttid: 9 minuter

Sugeffekt (max): 22 W

Uppsugningskraft (max): 4,3 kPa

Användbarhet

Specialfunktioner: Laddningsindikator, Mjukt

handtag

Vikt och mått

A-kartongens mått (LxBxH): 508 x 335 x

490 mm

Apparater per A-låda: 6

Förpackningens mått (LxBxH): 460 x 160 x

160 mm

Produktens vikt: 0,8 kg

* jämfört med Philips tidigare modell FC6050. Internt test

2007 Philips Consumer Lifestyle.
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