Håndstøvsuger
MiniVac
3,6 V
Hvit
To tilbehør
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Fjerner synlig støv og smuss.
2-trinns ﬁltreringsteknologi for enkel rengjøring
Philips' håndstøvsuger sørger for rask og enkel rengjøring hver dag. Den leveres
med oppladbare batterier for maksimal mobilitet, og med det medfølgende
tilbehøret kan du støvsuge ømﬁntlige overﬂater og komme til i de trangeste
hjørnene.
Optimal ytelse uten strømledning
To-trinns ﬁltreringssystem for optimale rengjøringsresultater
Trådløs drift gir deg 100 % mobilitet
NiMH-batteri til daglig strømbruk
Lett og enkel å bruke
Støvbeholder som er enkel å tømme
Lav vekt for maksimal komfort
Håndtak med ergonomisk utforming for et godt grep
Alltid klar til bruk
Støvkammer for ﬂere rengjøringsomganger
Fuge- og børstemunnstykkene gir deg muligheten til å rengjøre overalt

Håndstøvsuger
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Høydepunkter
To-trinns ﬁltreringssystem

Trådløs frihet

Håndtak med ergonomisk utforming

To-trinns ﬁltreringssystem sikrer at når skitten
først er inne, så slipper den ikke ut igjen. Det
første ﬁlteret blokkerer det meste av skitten,
mens det andre ﬁlteret fanger de ﬁnere
støvpartiklene.

Takket være de oppladbare batteriene kan du
rengjøre overalt uten å måtte være tilkoblet et
strømuttak.

Håndstøvsugeren fra Philips har et bøyd
håndtak som gir et godt grep for maksimal
komfort under bruk.

Støvbeholder som er enkel å ta av

Fuge- og børstemunnstykker

Siden støvbeholderen er enkel å ta av, kan du
tømme den for skitt og støv på en rask, enkel
og hygienisk måte.

Med fuge- og børstemunnstykkene kan du
rengjøre overalt. Det myke børstehodet er
skånsomt mot ømﬁntlige overﬂater, og med
fugemunnstykket kan du rengjøre selv på
steder der det er vanskelig å komme til.

Batteristrøm som varer

NiMH-batteriene i håndstøvsugeren gir
garantert god batterikapasitet over tid,
sammenlignet med andre batterityper som kan
få minneeﬀekt.

Avansert støvkammer
Det avanserte støvkammeret er så stort at du
kan rengjøre ﬂere ganger før du må tømme det.
Lett
Lav vekt for maksimal komfort og minst mulig
anstrengelser under rengjøringen.
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Spesiﬁkasjoner
Ytelse
Batterispenning: 3,6 V
Ladetid: 16-18 time(r)
Kjøretid: 9–10 minutt(er)
Utforming
Farge: Hvit

Filtrering
Støvkapasitet: 0,5 L
Filtersystem: 2-trinns virvlende funksjon

Bærekraftighet
Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Munnstykker og tilbehør
Tilbehør som følger med: Børste,
Fugemunnstykke

Mål og vekt
Mål, produkt (L x B x H):
444 x 133 x 109 millimeter
Vekt, produkt: < 1 kg
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