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FC6091

O primeiro Mini Aspirador anti-alérgico da Philips
Com alta potência NiMH e filtro HEPA

Trata-se do primeiro Mini Aspirador a incluir o filtro HEPA, capaz de capturar as mais pequenas partículas de

pó. As suas pilhas de Níquel-Metal Hídrido de alta potência garantem um desempenho duradouro.

Amigo do ambiente e com uma potência duradoura

Pilhas NiMH amigas do ambiente, para um desempenho duradouro

Ar limpo em sua casa

Filtro HEPA, capaz de capturar as mais pequenas partículas de pó

Limpar com conforto

Excepcionalmente silencioso

Fácil de esvaziar, para uma limpeza higiénica

Bocal de fácil remoção, lavável na máquina de lavar loiça

Limpeza duradoura

Fluxo de ar ciclónico e duplo sistema de filtragem
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Destaques

Pilhas NiMH amigas do ambiente, para um

desempenho duradouro

As pilhas de Níquel-Metal Hídrido (NiMH) são

amigas do ambiente e, como tal, não contêm

componentes tóxicos. Além disso, apresentam

maior potência, para um desempenho mais

duradouro.

Filtro HEPA, capaz de capturar as mais

pequenas partículas de pó

O filtro HEPA assegura que as minúsculas

partículas de pó e os insectos microscópicos se

mantêm no interior da câmara de pó.

Excepcionalmente silencioso

Apesar do seu potente motor, o mini aspirador

Philips é excepcionalmente silencioso graças

ao seu design aerodinâmico. O baixo nível de

ruído permite-lhe limpar a casa sempre que

desejar.

Bocal de fácil remoção, lavável na máquina

de lavar loiça

O Mini Aspirador Philips é fácil e rápido de

esvaziar, para uma limpeza higiénica. O Mini

Aspirador Philips possui um bocal de fácil

remoção, para que o possa esvaziar sem entrar

em contacto com o pó. Quando o bocal precisa

de ser limpo, basta colocá-lo na máquina de

lavar loiça — para que tenha sempre à mão

um Mini Aspirador limpo e sem manchas.

Filtro duplo ciclónico

O fluxo de ar ciclónico do mini aspirador

Philips mantém a sujidade em rotação no

interior, para assegurar uma potência de

sucção perfeita e elevada, e uma limpeza

duradoura. O seu duplo sistema de filtragem

garante que, uma vez no interior, a sujidade

não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a

maior parte da sujidade, enquanto que o

segundo filtro com dobras, retém as partículas

de pó mais pequenas.

Escova, bico e bico dobrável

O mini aspirador Philips inclui um conjunto de

acessórios para executar facilmente qualquer

trabalho. A escova macia é suave em

superfícies delicadas; o bico para fendas

flexível e o bico para fendas permitem-lhe

limpar mesmo os locais de difícil acesso.
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Especificações

Design

Cor: Titânio e azul marinho

Características de design: Compartimento do

pó translúcido

Desempenho

Voltagem da bateria: 9,6 V

Tipo de pilhas: NiMH

Potência de entrada (máx): 100 W

Poder de sucção (máx.): 19 W

Vácuo (máx): 4,1 kPa

Fluxo de ar (máx): 810 l/min

Tempo de funcionamento: 10 minuto(s)

Tempo de carga: 16-18 hora(s)

Nível de ruído (Lc IEC): 78 dB

Filtragem

Capacidade de pó: 0,5 l

Filtro: HEPA de 2 fases

Facilidade de utilização

Características especiais: Pega de toque

suave, Ficha de carregamento directo,

Indicação de carga

Escovas e acessórios

Outros acessórios: Base de carga

Peso e dimensões

Peso: 1,4 kg

Dimensões da caixa A (C x L x A): 403 x 393 x

444 mm

Aparelhos por caixa A: 4

Dimensões da embalagem (CxLxA): 195 x 190

x 426 mm
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