
 

Ruční vysavač

MiniVac

 

3,6 V

Sytá černá, modrá

2 kusy příslušenství

Nabíjecí základna

 

FC6152/01

Odstraňuje viditelný prach a špínu.
2stupňová filtrační technologie zaručuje snadné čištění

Ruční vysavač Philips zrychluje a usnadňuje každodenní úklid. Dodává se

s nabíjecími bateriemi pro maximální mobilitu a přiložené příslušenství umožňuje

použití na jemných površích a na těžce dostupných místech.

Optimální výkon bez kabelu

2stupňový filtrační systém pro optimální výsledky čištění

Provoz bez kabelů nabízí 100% mobilitu

Baterie NiMh pro každodenní užití

Lehký a snadno použitelný

Prachová nádoba se snadno vyprazdňuje

Lehký k zajištění maximálního pohodlí

Ergonomická rukojeť – snadné uchopení

Vždy připraven na čištění

Prachová komora pro několikanásobné čištění

Štěrbinový a kartáčový nástavec vám umožní vysávat kdekoli

S nabíjecí základnou na zeď či stůl



Ruční vysavač FC6152/01

Přednosti Specifikace

2stupňový filtrační systém

Dvoustupňový filtrační systém zajistí, aby se

nashromážděná špína nedostala opět ven.

První filtr zamezí úniku většiny špíny, zatímco

druhý zachytí menší prachové částice.

Silná baterie

V porovnání s jinými typy baterií, které

podléhají paměťovému efektu, zaručují baterie

NiMH ručního vysavače dlouhodobou výdrž.

Žádné kabely

Díky nabíjecím bateriím můžete vysávat

kdekoli, aniž byste byli v dosahu zásuvky.

Vyjímatelná nádoba na prach

Díky snadno vyjímatelnému systému nádoby

na prach odstraníte prach a špínu hygienicky,

snadno a rychle.

Ergonomická rukojeť

Ruční vysavač Philips disponuje zaoblenou

snadno uchopitelnou rukojetí, která nabízí

pohodlné ovládání.

Štěrb. a kart. nástavce

Se štěrbinovým a kartáčovým nástavcem

budete moci vysávat opravdu všude. Jemný

kartáčový nástavec šetrně očistí choulostivé

povrchy a se štěrbinovým nástavcem se zase

dostanete i do těch nejhůře dostupných míst.

Nabíjecí základna

Ruční vysavač Philips je dodáván s nabíjecí

základnou, která zajistí, aby byla baterie vždy

nabitá a připravená k použití. To ale není vše –

zároveň do ní vysavač se vším příslušenstvím

můžete i umístit, a mít ho tak po ruce vždy,

když je potřeba.

Pokročilá prachová komora

Pokročilá prachová komora je tak velká, že

vysavač můžete několikrát využít, aniž byste ji

museli vyprazdňovat.

Lehké

Lehký k zajištění maximálního pohodlí a

minimální námahy při čištění.

Výkon

Napětí baterie: 3,6 V

Doba nabíjení: 16 - 18 hodin

Doba chodu: 9–10 minuta(y)

Design

Barva: Sytá černá

Filtrace

Kapacita pro prach: 0,5 L

Filtrační systém: Dvoustupňový cyklónový

účinek

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Kartáč, Nástavec pro

štěrbiny

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

444 × 133 × 109 mm
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