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Usuwa widoczny kurz i brud.
2-stopniowy system filtracji ułatwia odkurzanie

Odkurzacz ręczny Philips przyspiesza i ułatwia codzienne odkurzanie. Jest

wyposażony w akumulatory, co zapewnia pełną swobodę ruchów. Dołączone

akcesoria umożliwiają odkurzanie delikatnych powierzchni i trudno dostępnych

zakamarków.

Optymalne działanie bezprzewodowe

2-stopniowy system filtracji zapewniający optymalne efekty odkurzania

Bezprzewodowe działanie zapewnia pełną swobodę ruchu

Bateria Ni-Mh do codziennego użytku

Niewielka waga i łatwa obsługa

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Niewielka waga zapewnia maksymalny komfort użytkowania

Ergonomiczny kształt uchwytu ułatwia trzymanie

Zawsze gotowy do sprzątania

Komora pojemnika na kurz umożliwia wielokrotne odkurzanie

Szczelinówka i szczotki pozwalają dotrzeć w każde miejsce
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Zalety

2-stopniowy system filtracji

Dwustopniowy system filtracji uniemożliwia

wydostawanie się kurzu z powrotem na

zewnątrz. Pierwszy filtr zatrzymuje większość

brudu, a drugi wyłapuje jego mniejsze

cząsteczki.

Długa praca baterii

Zastosowane w odkurzaczu ręcznym baterie

Ni-MH gwarantują niezawodną pracę w

dłuższej perspektywie w przeciwieństwie do

innych rodzajów baterii, w których występuje

tzw. efekt pamięci.

Bezprzewodowa swoboda

Dzięki akumulatorom można odkurzać w

dowolnym miejscu bez konieczności

podłączania urządzenia do gniazdka

elektrycznego.

Łatwe wyjmowanie pojemnika

System łatwego wyjmowania pojemnika na

kurz sprawia, że usuwanie nieczystości jest

higieniczne, szybkie i proste.

Ergonomiczny kształt uchwytu

Odkurzacz ręczny firmy Philips ma zaokrąglony

uchwyt, który zapewnia łatwe i komfortowe

trzymanie pracującego urządzenia.

Szczelinówka i szczotki

Dzięki szczelinówce i szczotkom można

odkurzyć wszystkie zakamarki. Miękka szczotka

jest przeznaczona do delikatnych powierzchni,

a szczelinówka umożliwia odkurzanie w trudno

dostępnych miejscach.

Zaawansowana komora na kurz

Zaawansowany pojemnik na kurz jest na tyle

pojemny, że można go używać wielokrotnie

bez konieczności opróżniania.

Niewielka waga

Niewielka waga zapewnia maksymalny

komfort użytkowania i ogranicza wysiłek

podczas odkurzania.
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Dane techniczne

Wydajność

Napięcie baterii: 3,6 V

Czas ładowania: 16–18 godzin

Czas pracy: 9–10 minuta(y)

Wzornictwo

Kolor: Biały

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,5 L

System filtracji: 2-stopniowy, cykloniczny

nadmuch

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczotka, Szczelinówka

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

444 x 133 x 109 mm

Waga produktu: < 1 kg
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