
 

Aspirador portátil

MiniVac

 
3,6 V

Preto profundo e azul

2 acessórios

Base de carga

 

FC6152/01

Remove pó e sujidade visíveis
Tecnologia de filtragem dupla para limpeza simples

O aspirador portátil da Philips torna a limpeza diária rápida e simples. Este inclui

baterias recarregáveis para mobilidade máxima e os acessórios incluídos

permitem-lhe limpar superfícies delicadas e alcançar os cantos mais difíceis.

Óptimo desempenho sem fios

Duplo sistema de filtragem para resultados de limpeza perfeitos

Funcionamento sem fios oferece 100% de mobilidade

Bateria de NiMh para uso diário de energia

Leve e fácil de utilizar

Recipiente do pó fácil de esvaziar

Leve para assegurar o máximo conforto

Pega com design ergonómico para agarrar facilmente

Sempre pronto a limpar

Recipiente pó p/ várias sessões de limpeza

Acessório de bico e escova permitem limpar todos os locais

Com base de carga para parede ou mesa



Aspirador portátil FC6152/01

Destaques Especificações

Duplo sistema de filtragem

O sistema de filtragem duplo assegura que a

sujidade não volta a sair depois de ser

recolhida. O primeiro filtro boqueia a maior

parte da sujidade e o segundo filtro retém as

partículas de pó mais finas.

Bateria de longa duração

As baterias NiMH do aspirador portátil

asseguram uma potência de longa duração

resistente, em comparação com outros tipos de

baterias que desenvolvem efeito de memória.

Liberdade sem fios

Graças às suas baterias recarregáveis poderá

limpar em qualquer local, sem ser restringido

por uma tomada eléctrica.

Recipiente pó libertação fácil

O sistema de libertação fácil do recipiente do

pó torna a eliminação de pó e sujidade

higiénica, rápida e fácil.

Pega com design ergonómico

O aspirador portátil da Philips possui uma

pega oval que permite agarrar facilmente para

o máximo conforto durante a utilização.

Acessório de bico e escova

Com o acessório de bico e a escova, poderá

limpar todos os locais. A escova macia é suave

para as superfícies delicadas e o acessório de

bico permite-lhe limpar até naqueles locais

estranhos e difíceis de alcançar.

Base de carga

O aspirador portátil da Philips é fornecido com

uma base de carga que assegura que a sua

bateria está sempre carregada e pronta a usar

quando precisar. Além disso, também lhe

fornece um local para guardar o aspirador e

todos os acessórios. Assim está sempre à mão

e pronto a usar.

Recipiente pó avançado

O recipiente do pó avançado é suficientemente

grande para completar várias sessões de

limpeza sem ter de o esvaziar.

Leve

Leve para assegurar o máximo conforto e o

mínimo esforço durante as suas sessões de

limpeza.

Performance

Voltagem da pilha: 3,6 V

Tempo de carga: 16-18 hora(s)

Tempo de funcionamento: 9-10 minuto(s)

Design

Cor: Negro profundo

Filtragem

Capacidade de pó: 0,5 L

Sistema de filtros: Acção ciclónica de 2

etapas

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Escova, Bico

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel

reciclado

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA):

444x133x109 mm
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