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2 εξαρτήματα
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Αφαιρεί την ορατή σκόνη και τη βρωμιά.
Τεχνολογία φιλτραρίσματος 2 επιπέδων για εύκολο καθαρισμό

Με το σκουπάκι χειρός της Philips το καθημερινό καθάρισμα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Η

συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για μέγιστη φορητότητα και, χάρη στα

συνοδευτικά αξεσουάρ της, μπορείτε να καθαρίζετε ευαίσθητες επιφάνειες και να φτάνετε και

στις πιο δύσκολες γωνίες.

Βέλτιστη απόδοση χωρίς καλώδιο

Σύστημα φιλτραρίσματος 2 επιπέδων για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού

Ασύρματη λειτουργία που σάς προσφέρει φορητότητα 100%

Μπαταρία NiMh για καθημερινή κατανάλωση ενέργειας

Ελαφριά και εύχρηστη

Δοχείο σκόνης που αδειάζει εύκολα

Ελαφρύ για μέγιστη άνεση

Εργονομική σχεδίαση της λαβής για εύκολο κράτημα

Πάντα σε ετοιμότητα για καθαρισμό

Δοχείο σκόνης ειδικό για πολλαπλούς καθαρισμούς.

Το εξάρτημα για κοιλότητες και η βούρτσα σάς επιτρέπουν να καθαρίζετε οπουδήποτε
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Χαρακτηριστικά

Σύστημα φιλτραρίσματος 2 επιπέδων

Το σύστημα φιλτραρίσματος δύο επιπέδων

διασφαλίζει ότι αν η βρωμιά περάσει δεν μπορεί να

ξαναβγεί. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει την

περισσότερη βρωμιά ενώ το δεύτερο παγιδεύει το

μικρότερα σωματίδια σκόνης.

Ισχύς μπαταρίας που διαρκεί

Οι μπαταρίες NiMH που διαθέτει το σκουπάκι

χειρός εξασφαλίζουν μακροχρόνια ισχύ που αντέχει

στον χρόνο συγκριτικά με άλλους τύπους μπαταριών

που εμφανίζουν το "φαινόμενο μνήμης".

Ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδια

Χάρη στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μπορείτε

να καθαρίζετε οπουδήποτε χωρίς να σας δεσμεύουν

οι πρίζες.

Δοχείο σκόνης με εύκολη απασφάλιση

Το σύστημα εύκολης απασφάλισης του δοχείου

σκόνης, απομακρύνει τη σκόνη και τις βρωμιές

εύκολα και γρήγορα, βάσει των κανόνων υγιεινής.

Εργονομική σχεδίαση της λαβής

Το σκουπάκι χειρός της Philips διαθέτει κυρτή λαβή η

οποία εξασφαλίζει εύκολο κράτημα για μέγιστη άνεση

κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Εξάρτημα για κοιλότητες και βούρτσα

Με τα εξαρτήματα για κοιλότητες και τις βούρτσες θα

μπορείτε να καθαρίζετε πραγματικά παντού. Η

μαλακή βούρτσα είναι κατάλληλη για ευαίσθητες

επιφάνειες, ενώ το εξάρτημα για κοιλότητες σας

επιτρέπει να καθαρίζετε ακόμη και στα πιο δύσκολα

σημεία.

Προηγμένο δοχείο σκόνης

Το προηγμένο δοχείο σκόνης είναι αρκετά μεγάλο

ώστε να χρησιμοποιείται για πολλαπλούς

καθαρισμούς χωρίς να χρειάζεται άδειασμα

ενδιάμεσα.

Ελαφρύ

Ελαφρύ για μέγιστη άνεση και ελάχιστη προσπάθεια

κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Tάση μπαταρίας: 3,6 volt

Χρόνος φόρτισης: 16-18 ώρα(ες)

Χρόνος λειτουργίας: 9-10 λεπτό(ά)

Σχεδίαση

Χρώμα: Λευκό

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 0,5 Α

Σύστημα φίλτρου: Kυκλωνική δράση σε 2 στάδια

Πέλματα και εξαρτήματα

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βούρτσα, Eξάρτημα

για κοιλότητες

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 444 x 133 x

109 χιλιοστά

Βάρος προϊόντος: <1 κ.
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