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Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu.
2-stupňová filtračná technológia, ktorá sa ľahko čistí

S ručným vysávačom Philips je každodenné čistenie rýchle a jednoduché. Dodáva

sa s nabíjateľnými batériami pre maximálnu mobilitu a pribalené príslušenstvo

umožňuje čistiť chúlostivé povrchy a dosiahnuť do ťažko prístupných rohov.

Optimálna bezšnúrová prevádzka

2-stupňový filtračný systém pre optimálny čistiaci účinok

Prevádzka bez káblov vám dáva 100 %-nú mobilitu

Batéria NiMh pre každodenné napájanie

Nízka hmotnosť a ľahké používanie

Zásobník na prach s ľahkým vysýpaním

Odľahčený na zaistenie maximálneho komfortu

Ergonomický dizajn rukoväti pre jednoduché uchopenie

Vždy pripravený na čistenie

Komora na odpad pre viacnásobné povysávanie

Štrbinový a kefový nástavec vám umožňujú upratať všade
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Hlavné prvky

2-stupňový filtračný systém

Dvojstupňový filtračný systém zabezpečí, že

nečistota, ktorá sa už rad dostala dnu, nemôže

uniknúť znova von. Prvý filter zachytí väčšinu

nečistoty a v druhom zostanú jemnejšie

prachové častice.

Batéria s dlhou výdržou

Batérie NiMH ručného vysávača zaručujú

dlhotrvajúci zdroj napájania v porovnaní

s inými typmi batérií, ktoré majú nevýhodu

pamäťového efektu.

Sloboda bez káblov

Vďaka nabíjateľným batériám budete môcť

povysávať všetko bez potreby elektrickej

zásuvky.

Ľahko odním. zásobník na prach

Vďaka ľahko odnímateľnému systému

zásobníka na prach je odstránenie prachu a

nečistoty hygienické, rýchle a jednoduché.

Ergonomický dizajn rukoväti

Ručný vysávač Philips á tvarovanú rukoväť,

ktorá zabezpečuje jednoduché uchopenie pre

maximálne pohodlie počas používania.

Štrbinový a kefový nadstavec

Pomocou štrbinového a kefového nástavca

budete môcť skutočne vyčistiť všetko. Nástavec

jemnej kefy je šetrný na citlivé povrchy a

štrbinová hubica vám umožní vyčistiť aj všetky

nešikovné a ťažko dostupné miesta.

Rozšírená komora na odpad

Rozšírená komora na odpad je dostatočne

veľká na to, aby ste mohli povysávať viackrát

bez potreby vyprázdniť ju.

Nízka hmotnosť

Nízka hmotnosť pre maximálne pohodlie a

minimálnu námahu počas čistenia.
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Technické údaje

Výkon

Napätie batérie: 3,6 V

Čas nabíjania: 16-18 hodina(y)

Čas prevádzky: 9 – 10 minúta(y)

Dizajn

Farba: Biela

Filtrácia

Kapacita na prach: 0,5 D

Filtrovací systém: 2-stupňová cyklónová

technológia

Hubicee a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: Kefa, Štrbinová

hubica

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 444 x 133 x

109 mm

Hmotnosť produktu: < 1 kg
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