
 

Kruimelzuiger

MiniVac

 

3,6 V

Wit

2 accessoires

 

FC6150/01

Tegen zichtbaar stof en vuil.
2-traps filtertechnologie voor snelle reiniging

Dagelijks snel en eenvoudig schoonmaken met de Philips-kruimelzuiger. De

kruimelzuiger wordt geleverd met oplaadbare batterijen en met de meegeleverde

accessoires reinigt u kwetsbare oppervlakken en bereikt u de lastigste hoeken.

Optimale draadloze prestaties

2-traps filtersysteem voor optimale schoonmaakresultaten

Snoerloze werking voor totale mobiliteit

NiMh-batterij voor dagelijks gebruik

Licht en gebruiksvriendelijk

Eenvoudig te legen stofbak

Licht voor maximaal comfort

Ergonomisch handvat voor goede grip

Altijd klaar om schoon te maken

Stofbak voor meerdere schoonmaaksessies

Dankzij het spleetmondstuk en de borstels kunt u overal schoonmaken
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Kenmerken

2-traps filtersysteem

Het 2-traps filtersysteem zorgt ervoor dat het

opgevangen vuil niet meer naar buiten kan.

Het eerste filter blokkeert het meeste vuil,

terwijl het tweede filter de fijnere stofdeeltjes

opvangt.

Langdurige batterijduur

De NiMh-batterijen van de kruimelzuiger

leveren ook na verloop van tijd nog langdurig

vermogen, terwijl andere soorten batterijen last

hebben van een geheugeneffect.

Snoerloze vrijheid

Dankzij de oplaadbare batterijen kunt u overal

moeiteloos schoonmaken zonder dat u

afhankelijk bent van een stopcontact.

Simpel ontgrendelbare stofbak

Hygiënische, snelle en eenvoudige

verwijdering van stof en vuil dankzij het

snelontgrendelingssysteem van de stofbak.

Ergonomisch handvat

Dankzij het gebogen handvat ligt de Philips-

kruimelzuiger goed in de hand voor optimaal

comfort tijdens het gebruik.

Spleetmondstuk en borstels

Dankzij het spleetmondstuk en de borstels

kunt u echt overal schoonmaken. De zachte

borstel is geschikt voor kwetsbare oppervlakken

en met het spleetmondstuk kunt u zelfs die

moeilijk bereikbare plaatsen reinigen.

Geavanceerde stofbak

De geavanceerde stofbak is zonder legen groot

genoeg voor meerdere keren schoonmaken.

Lichtgewicht

Licht voor maximaal comfort en minimale

inspanning tijdens het schoonmaken.
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Specificaties

Performance

Batterijvoltage: 3,6 volt

Oplaadtijd: 16-18 uur

Looptijd: 9-10 minuut/minuten

Ontwerp

Kleur: Wit

Filtering

Stofinhoud: 0,5 L

Filtersysteem: Cyclonische actie in 2 fasen

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Borstel,

Spleetmondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 444 x 133 x

109 mm

Productgewicht: < 1 kg
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