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FC6150/01

Poistaa pölyn ja lian
Kaksivaiheinen suodatus helpottaa siivousta

Philipsin rikkaimuri helpottaa ja nopeuttaa päivittäistä siivousta. Ladattavien

akkujen ansiosta voit siivota missä tahansa. Mukana toimitettavilla lisäosilla

puhdistat herkimmätkin pinnat ja hankalimmatkin nurkat.

Helppo johdoton käyttö

Kaksivaiheinen suodatusjärjestelmä takaa parhaan siivoustuloksen

Johdottomalla imurilla siivoat missä vain

Kestävä nikkelimetallihybridiakku päivittäiseen käyttöön

Kevyt ja kätevä

Helposti tyhjennettävä pölysäiliö

Kevyttä imuria on mukava käyttää

Ergonomisesti muotoilu kahva helpottaa käyttöä

Aina käyttövalmis

Isolla pölysäiliöllä siivoat enemmän

Rako- ja harjasuuttimilla siivoat kaikenlaiset pinnat



Rikkaimuri FC6150/01

Kohokohdat Tekniset tiedot

Kaksivaiheinen suodatusjärjestelmä

Kaksivaiheisen suodatusjärjestelmän ansiosta

imuroitu lika ei karkaa. Ensimmäinen suodatin

kerää suurimman osan liasta ja toinen nappaa

hienoimmatkin pölyhiukkaset.

Akku, joka kestää pitkään

Rikkaimurin nikkelimetallihybridiakun varaus

kestää käytössä pidempään kuin muissa

akuissa, joiden varauskapasiteetti vähenee

ajan kuluessa.

Johdotonta vapautta

Ei enää huolia pistorasioista ja virtajohdoista.

Ladattavien akkujen ansiosta voit siivota missä

vain.

Helposti irrotettava pölysäiliö

Pölysäiliö on helppo tyhjentää, joten lian ja

pölyn hävittäminen on nopeaa ja hygieenistä.

Ergonomisesti muotoiltu kahva

Philipsin rikkaimurissa on rengasmainen

kahva, joten siihen on helppo tarttua.

Ergonominen kahva tuo myös lisää

käyttömukavuutta.

Rako- ja harjasuutin

Rako- ja harjasuuttimilla siivoat missä vain.

Pehmeän harjaosan avulla puhdistat herkät

pinnat, ja rakosuuttimen avulla siivoat ahtaat

ja hankalatkin paikat.

Edistyksellinen pölysäiliö

Edistyksellisen ja suuren pölysäiliön ansiosta

voit siivota kauemmin, kun säiliötä ei tarvitse

tyhjentää välillä.

Kevyt

Kevyellä imurilla siivous käy leikiten.

 

Suorituskyky

Jännite: 3,6 V

Latausaika: 16-18 tuntia

Käyttöaika: 9–10 minuutti(a)

Muotoilu

Väri: Valkoinen

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,5 V

Suodatinjärjestelmä: 2-vaiheinen tehokas

ilmankierto

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Harja,

Rakosuutin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 444 x 133 x 109 mm

Tuotteen paino: < 1 kg
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