
 

Мини прахосмукачка

MiniVac

  3,6 V

Дълбоко черно и синьо

2 приставки

Основа за зареждане

 

FC6152/01

Премахва видимия прах и замърсяване.
2-степенна технология за филтриране за лесно почистване

Мини прахосмукачката Philips прави ежедневното почистване бързо и лесно. Тя е снабдена с

акумулаторни батерии за максимална преносимост, а приложените аксесоари ви позволяват

да почиствате деликатни повърхности и да достигате най-трудните ъгли.

Оптимална безкабелна работа

2-степенна система за филтриране за оптимални резултати при почистване

Безкабелната работа ви дава 100% мобилност

NiMh батерия за ежедневно използване

Лека и лесна за използване

Лесно изпразване на отделението за смет

Лека за осигуряване на максимален комфорт

Ергономична конструкция на дръжката за лесно хващане

Винаги готова за почистване

Камера на отделението за смет за многократно почистване

Тесният накрайник и четката ви позволяват да почиствате навсякъде

С основа за зареждане за стена или маса



Мини прахосмукачка FC6152/01

Акценти Спецификации

2-степенна система за филтриране

Двустепенната система за филтриране гарантира, че,

след като влязат, замърсяванията не могат да излязат

отново. Първият филтър блокира по-голямата част от

мръсотията, докато вторият улавя по-фините

частици прах.

Дълготраен заряд на батерията

NiMH батериите на мини прахосмукачка гарантират

дълготраен заряд във времето за разлика от други

видове батерии, които страдат от мемори ефект.

Безкабелна свобода

Благодарение на акумулаторните батерии ще можете

да почиствате навсякъде, без да се съобразявате с

положението на контакта.

Отделение за смет с лесно изпразване

Системата за лесно изпразване на отделението за

смет прави изхвърлянето на праха и замърсяванията

хигиенично, бързо и лесно.

Ергономична конструкция на дръжката

Мини прахосмукачката Philips има извита дръжка,

която гарантира лесно хващане за максимален

комфорт при употреба.

Тесен накрайник и четка

С тесния накрайник и четката ще можете наистина

да почистите навсякъде. Меката четка е нежна към

деликатните повърхности, а тесният накрайник ви

позволява да почиствате дори неудобните, трудни за

достигане места.

Основа за зареждане

Мини прахосмукачката Philips се доставя с основа за

зареждане, която гарантира, че батерията ви е

винаги пълна и готова за използване, когато ви

потрябва. Но не е само това, тя също така ви

осигурява място за прибиране заедно с всички

приставки, за да е винаги под ръка и в готовност.

Усъвършенствана камера на отделението за смет

Усъвършенстваното отделение за смет е достатъчно

голямо, за да почиствате няколко пъти, без да се

налага да го изпразвате междувременно.

Лека

Лека за осигуряване на максимален комфорт и

минимални усилия при чистене.

Представяне

Напрежение на батерията: 3,6 V

Време за зареждане: 16 – 18 час(а)

Продължителност на работа: 9 – 10 минути

Дизайн

Цвят: Наситено черно

Филтриране

Вместимост за прах: 0,5 л

Филтрираща система: Двустепенно циклонно

действие

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Четка, Тесен накрайник

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Размери на продукта (ДxШxВ): 444 x 133 x 109 мм
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