
 

 

Philips
Ručný vysávač

3,6 V

FC6050/99
Jednoduché čistenie kdekoľvek

Vysávač s precízne tvarovanou prednou časťou
Špeciálne navrhnutý vysávač Philips FC6050 (3,6 V) vďaka predĺženej prednej časti vyčistí 
bez problémov ktorékoľvek miesto. Model FC6050 má 3 výkonné nabíjateľné batérie, 
ktoré vám poskytujú slobodu pri účinnom bezkáblovom vysávaní.

Ľahko čistí v rohoch a okolo hrán
• Rozšírená predná časť

Bezšnúrový čistiaci výkon kdekoľvek ho potrebujete
• Výkonné nabíjateľné batérie

Stály sací výkon
• 2-fázový filtrovací systém zabraňuje rýchlemu zaneseniu

Ľahko vyčistí chúlostivé povrchy a úzke miesta
• Kefový a štrbinový nástavec



 Rozšírená predná časť

Séria Philips Mini Vac FC6050 má dlhú a úzku prednú 
časť, ktorá je špeciálne navrhnutá pre precízne 
čistenie. Predĺžená predná časť uľahčuje čistenie 
rohov a oblastí okolo hrán.

Výkonné nabíjateľné batérie

Nabíjateľná batéria vysávača Philips Mini Vac vám 
poskytne voľnosť pohybu pri vysávaní bez pripojenia 
do siete kedykoľvek len chcete.

2-fázový filtrovací systém zabraňuje 
rýchlemu zaneseniu

2 fázový filtračný systém spotrebiča Philips Mini Vac 
zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. 
Prvý filter zablokuje väčšinu špiny zatiaľ, čo plisovaný 
druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.

Kefový a štrbinový nástavec

Philips Mini Vac sa dodáva s množstvom 
príslušenstva, aby mohol bez problémov vykonať 
akúkoľvek úlohu. Nástavec jemnej kefy je jemný na 
citlivé povrchy a štrbinová hubica vám umožní 
vyčistiť aj tie nešikovné a ťažko dostupné miesta.
FC6050/99

Technické údaje
Dizajn
• Farba: Korenisto oranžový

Filtrácia
• Kapacita na prach: 0,3 l
• Typ filtra: Permanentný umývateľný
• Filtrovací systém: 2-fázové

Výkon
• Prietok vzduchu (max): 620 l/min
• Napätie batérie: 3,6 V
• Čas nabíjania: 16-18 hodina(y)
• Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 77 dB
• Čas prevádzky: 9 minúta(y)
• Sací výkon (max): 6,1 W
• Vákuum (max): 1,9 kPa

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery A boxu (D x Š x V): 402 x 397 x 453 mm
• Zariadení v A boxe: 6
• Rozmery balenia (D x Š x V): 419 x 125 x 190 mm
• Hmotnosť produktu: 1,2 kg
•
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