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Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus.
Lengvas valymas naudojant 2-jų lygių filtravimo technologiją

Naudodami „Philips“ rankinį dulkių siurblį greitai ir lengvai atlikite kasdienius

valymo darbus. Įkraunamas akumuliatorius užtikrina mobilumą, o naudodami

pateiktus priedus galėsite valyti švelnius paviršius ir pasiekti sunkiai pasiekiamas

vietas.

Optimalus veikimas be laido

Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina optimalų valymą

Naudojant be laido užtikrinamas 100 % mobilumas

NiMh akumuliatorius kasdieniam naudojimui

Lengvas, todėl lengva naudoti

Lengva ištuštinti dulkių konteinerį

Lengvas – didžiausiam komfortui

Ergonomiška rankenėlė, kad būtų patogu suimti

Visada pasiruošęs valyti

Dulkių kibiro kamera keliams valymo ciklams

Su siauru antgaliu ir šepetėliu išvalysite visur
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Ypatybės

Dviejų lygių filtravimo sistema

Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad

vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis.

Pirmasis filtras sulaiko daugiausia nešvarumų,

tuo tarpu antrasis filtras sulaiko mažiausias

dulkių daleles.

Ilgai naudojamas akumuliatorius

Palyginti su kitais akumuliatoriais, turinčiais

atminties efektą, rankinio dulkių siurblio NiMh

akumuliatorius pasižymi ilgu naudojimu.

Jokių laidų

Su įkraunamu akumuliatoriumi galėsite valyti

visur ir nesukti galvos dėl tinklo lizdo.

Lengvai išimamas dulkių konteineris

Dėl specialios sistemos dulkių konteinerį

lengva išimti, todėl dulkių išvalymas

atliekamas higieniškai, greitai ir lengvai.

Ergonomiškas rankenėlės dizainas

„Philips“ rankiniuose dulkių siurbliuose įtaisyta

kilpos formos rankena, kurią patogu suimti ir

patogu naudoti.

Siauras antgalis ir šepetėlis

Su siauru antgaliu ir šepetėliu išvalysite visur.

Minkšto šepetėlio priedas puikiai tinka

gležnesniems paviršiams, o su siauru antgaliu

išvalysite nepatogias ir sunkiai prieinamas

vietas.

Pažangi dulkių kibiro kamera

Pažangi dulkių kibiro kamera yra pakankamai

didelė, todėl jos nereikės tuštinti po kiekvieno

siurbimo.

Lengvas dizainas

Lengvas, kad būtų labai patogu ir valant

reikalautų kuo mažiau pastangų.
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Specifikacijos

„Performance“

Akumuliatoriaus įtampa: 3,6 V

Įkrovimo laikas: 16–18 val.

Darbinis ciklas: 9–10 min.

Konstrukcija

Spalva: Balta

Filtravimas

Dulkių tūris: 0,5 l

Filtravimo sistema: Dviejų lygių cikloninis

veikimas

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Šepetėlis, Siauras įrankis

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 444 x 133 x

109 mm

Gaminio svoris: <1 kg
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