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FC6150/01

Tar bort synligt damm och synlig smuts.
Filtrering i två steg för enkel rengöring

Med Philips handdammsugare kan du snabbt och enkelt göra rent dagligen. Med

dammsugaren följer laddningsbara batterier för full flexibilitet och tillbehör för

omtåliga material och svåråtkomliga utrymmen.

Optimal sladdlös funktion

Filtreringssystem i två steg för optimala städresultat

Sladdlös funktion för full flexibilitet

NiMh-batteri för daglig användning

Lätt och enkel att använda

Dammbehållare som är enkel att tömma

Väger lite för maximal komfort

Ergonomiskt, lättgreppat handtag

Alltid redo för rengöring

Dammbehållare för flera rengöringstillfällen

Med fog- och borstmunstycken kan du göra rent överallt



Handdammsugare FC6150/01

Funktioner

Filtreringssystem med 2 steg

Filtreringssystemet med två steg fångar upp

och håller kvar dammet. Det första filtret fångar

upp det mesta av smutsen, och det andra filtret

fångar upp de finare dammpartiklarna.

Batteri med lång livslängd

NiMH-batterierna i handdammsugaren har en

lång livslängd jämfört med andra typer av

batterier med minneseffekt.

Sladdlös

Tack vare de laddningsbara batterierna kan du

göra rent överallt, utan att vara bunden till ett

vägguttag.

Dammbehållare – lätt att lossa

Dammbehållaren är enkel att lossa så att du

kan tömma dammbehållaren på ett smidigt och

hygieniskt sätt.

Ergonomiskt handtag

Philips handdammsugare har ett lättgreppat,

ögleformat handtag för maximal komfort.

Fog- och borstmunstycken

Med fog- och borstmunstyckena kan du göra

rent överallt. Det mjuka borsttillbehöret passar

bra till mjuka, ömtåliga material och tack vare

fogmunstycket kan du till och med dammsuga

de allra mest svåråtkomliga utrymmena.

Avancerad dammbehållare

Den avancerade dammbehållaren är tillräckligt

stor för att du ska kunna dammsuga flera

gånger utan att behöva tömma den efter varje

användning.

Lätt

Låg vikt för maximal komfort och städning med

minimal ansträngning.
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Specifikationer

Prestanda

Batterispänning: 3,6 V

Laddningstid: 16-18 timmar

Drifttid: 9–10 minuter

Design

Färg: Vit

Filtrering

Dammkapacitet: 0,5 L

Filtersystem: Cykloniskt flöde i två steg

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Borste, Fogmunstycke

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 444 x 133 x

109 mm

Produktens vikt: < 1 kg
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