
 

Aspirator portabil

MiniVac

 
3,6 V

Negru şi albastru intens

2 accesorii

Bază de încărcare

 

FC6152/01

Elimină praful şi mizeria vizibile
Tehnologie filtrare în 2 etape pentru curăţare uşoară

Graţie aspiratorului portabil Philips curăţarea zilnică devine rapidă şi uşoară. Este

furnizat cu baterii reîncărcabile pentru mobilitate maximă, iar accesoriile incluse îţi

permit să cureţi suprafeţe delicate şi să ajungi în cele mai dificile colţuri.

Performanţă optimă fără cablu

Sistem de filtrare în 2 etape pentru rezultate optime de curăţare

Funcţionarea fără fir asigură 100% mobilitate

Baterie NiMh pentru utilizare zilnică

Convenabil şi uşor de utilizat

Compartiment pentru praf uşor de golit

Greutate redusă pentru confort maxim

Mâner cu design ergonomic şi uşor

Întotdeauna pregătit pentru curăţare

Secţiune pt compart. praf pentru curăţări multiple

Acc. perie pt. spaţii înguste îţi permit să cureţi oriunde

Cu bază de încărcare pt. perete sau masă



Aspirator portabil FC6152/01

Repere Specificaţii

Sistem de filtrare în 2 etape

Sistemul de filtrare în două etape se asigură

că, odată intrată, murdăria nu mai poate ieşi.

Primul filtru blochează cea mai mare parte a

murdăriei, iar al doilea filtru captează

particulele de praf mai fine.

Baterie de lungă durată

Bateriile NiMH ale aspiratorului portabil

garantează o putere durabilă în timp, în

comparaţie cu alte tipuri de baterii care sunt

afectate de efectul de memorie.

Libertate fără fir

Datorită bateriilor reîncărcabile, vei putea

curăţa orice zonă a casei fără limitările impuse

de priza electrică.

Compart. praf uşor de desfăcut

Sistemul de eliberare uşoară a

compartimentului pentru praf permite

eliminarea igienică a prafului şi murdăriei,

pentru curăţare rapidă şi eficientă.

Mâner cu design ergonomic

Aspiratorul portabil Philips are un mâner

curbat, care asigură o prindere uşoară pentru

confort maxim în timpul utilizării.

Acc.perie pt spaţii înguste

Datorită accesoriului pentru spaţii înguste cu

perie, vei putea curăţa foarte bine toate zonele.

Accesoriul cu perie moale curăţă uşor

suprafeţele delicate, iar accesoriul pentru spaţii

înguste îţi permite să cureţi chiar şi locurile

cele mai greu accesibile.

Bază de încărcare

Aspiratorul portabil Philips dispune de o staţiei

de încărcare care permite oricând încărcarea

completă a bateriei pentru a putea folosi

produsul oricând ai nevoie. În plus, vei

beneficia şi de un suport pentru depozitare,

alături de toate accesoriile, pentru a fi mereu la

îndemână şi gata de utilizare.

Secţ. pt compart. praf avansat

Compartimentul avansat pentru praf este

suficient de mare pentru a-ţi permite să

efectuezi mai multe curăţări fără a fi nevoie să-

l goleşti între acestea.

Greutate redusă

Greutate redusă pentru confort maxim şi efort

minim în timpul sesiunilor de curăţare.

Performanţă

Tensiune baterie: 3,6 V

Durată de încărcare: 16 -18 ore

Durată de funcţionare: 9-10 minute

Design

Culoare: Negru intens

Filtrare

Capacitate praf: 0,5 l

Sistem de filtrare: Acţiune ciclonică în 2 stadii

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: Perie, Accesoriu pentru

spaţii înguste

Durabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H):

444x133x109 mm
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