
 

Håndstøvsuger

MiniVac

 

3,6 V

Hvid

2 stk. tilbehør

 

FC6150/01

Fjerner synligt støv og snavs.
2-trins filtreringsteknologi, der letter rengøringen

Philips-håndstøvsuger gør den daglige rengøring hurtig og nem. Den fås med

genopladelige batterier, der giver maksimal mobilitet, og det medfølgende

tilbehør gør det muligt at rengøre sarte overflader og nå selv de mest vanskelige

hjørner.

Optimal trådløs ydeevne

2-trins filtreringssystem for optimale rengøringsresultater

Ledningsfri betjening giver dig 100 % bevægelighed

NiMH-batteri til dagligt strømforbrug

Let og nem at bruge

Støvbeholder, der er nem at tømme

Let for at sikre maksimal komfort

Ergonomisk designet håndtag gør den nem at holde

Altid klar til rengøring

Støvkammer til flere rengøringssessioner

Med sprække- og børstemundstykke kan du gøre rent overalt



Håndstøvsuger FC6150/01

Vigtigste nyheder

2-trins filtreringssystem

2-trins filtreringssystemet sikrer, at det

opsugede snavs ikke slipper ud igen. Det første

filter stopper det meste snavs, og det andet

filter fanger de finere støvpartikler.

Langvarig batteristrøm

NiMH-batterierne i håndstøvsugeren garanterer

lang tids strøm, sammenlignet med andre typer

batterier, der påvirkes af hukommelseseffekt.

Ledningsfri frihed

Takket være de genopladelige batterier vil du

kunne gøre rent alle steder uden at være

bundet til en stikkontakt.

Støvbeholder, der er nem at tage af

Støvbeholderens system til nem frigøring gør

udsmidning af støv og snavs hygiejnisk, hurtig

og nem.

Ergonomisk designet håndtag

Philips-håndstøvsugeren har et buet håndtag,

der sikrer et nemt greb og maksimal komfort

under brug.

Sprække- og børstemundstykke

Med sprække- og børstemundstykke kan du

virkelig gøre rent overalt. Den bløde børste er

skånsom på sarte overflader, og med

sprækkemundstykket kan du gøre rent selv på

besværlige steder, der er vanskelige at nå.

Avanceret støvkammer

Det avancerede støvkammer er tilstrækkelig

stort til flere rengøringssessioner, uden at du

behøver at tømme det ind imellem.

Letvægt

Let for at sikre maksimal komfort og minimalt

besvær under rengøringen.

 



Håndstøvsuger FC6150/01

Specifikationer

Performance

Batterispænding: 3,6 V

Opladningstid: 16-18 time(r)

Arbejdstid: 9-10 minut(ter)

Design

Farve: Hvid

Filtrering

Støvkapacitet: 0,5 L

Filtersystem: 2-trin cykloneffekt

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: Børste, Sprækkemundstykke

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 444 x 133 x

109 mm

Produktets vægt: <1 kg
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