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FC6150/01

Eltávolítja a port és koszt.
Egyszerű tisztítás - 2 lépcsős szűrőtechnológia

Egyszerű és gyors mindennapos takarítás a Philips kézi porszívóval. Maximális

mobilitást biztosító akkumulátorok, valamint a finom felületek tisztítását és a

legnehezebb sarkok elérését lehetővé tevő mellékelt tartozékok.

Optimális teljesítmény

2 lépcsős szűrőrendszer az optimális takarítási eredményekért

Vezeték nélküli használat - 100% mobilitás

NiMh akkumulátor

Kis súly/egyszerű használat

Könnyen üríthető portartály

Kis súly, maximális kényelem

Kényelmes fogású, ergonomikus nyél

Mindig kész a takarításra

Több takarításhoz elegendő, nagy portartály

Réstisztító/kefés szívófej az alapos takarításhoz



Kézi porszívó FC6150/01

Fénypontok Műszaki adatok

2 lépcsős szűrőrendszer

A 2 szintű szűrőrendszer garantálja, hogy a

beszívott por ne juthasson ki. Az 1. szűrő a

szennyeződések nagy részét fogja fel, míg a 2.

szűrő a finomabb porszemcséket zárja magába.

Nagy akkuteljesítmény

A kézi porszívó NiMH akkumulátorai hosszan

tartó erőt biztosítanak más, memóriaeffektussal

küszködő elemtípusokhoz képest.

Vezeték nélkül

Az akkumulátoroknak köszönhetően bárhol

takaríthat anélkül, hogy fali aljzathoz lenne

kötve.

Gyorskioldó portartály

Gyorskioldós rendszerű portartály az egyszerű,

gyors és higiénikus takarítás érdekében.

Ergonomikus nyél

A Philips kézi porszívó hurkolt markolata

könnyű fogást biztosít a maximális kényelem

érdekében.

Réstisztító és kefés fej

A réstisztítóval és a kefés szívófejjel valóban

mindenhol kitakaríthat. A puha kefe tartozék

kíméletes az érzékeny felületekhez, a

réstisztító szívófejjel még a nehezen elérhető

helyeket is megtisztíthatja.

Speciális portartály

A speciális portartály számtalan takarításhoz

elegendő anélkül, hogy közben üríteni kellene.

Kis súly

Maximális kényelem és minimális súly a

tisztítási műveletek során.

 

Teljesítmény

Feszültség: 3,6 V

Töltési idő: 16-18 óra

Működési idő: 9-10 perc

Formatervezés

Szín: fehér

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,5 L

Szűrőrendszer: 2 lépcsős cyclone működés

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Kefe, Réstisztító szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 444 x 133

x 109 mm

Készülék tömege: <1 kg
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