
Σκουπάκι χειρός

MiniVac

 

Αμάξι

12 V

 

FC6093 Η πρώτη Mini Vac κατά των αλλεργιών από τη Philips

Ιδανική για το σπίτι και το αυτοκίνητο

Το σκουπάκι αυτοκινήτου Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 της Philips διαθέτει φίλτρο ΗΕΡΑ

για να παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης. Αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για

το σπίτι και το αυτοκίνητο. Η μπαταρία της σας δίνει ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδια στο

σπίτι, και το βύσμα αυτοκινήτου επιπλέον αυτονομία καθαρισμού στο αυτοκίνητο.

Φιλικό προς το περιβάλλον, ισχύς που διαρκεί περισσότερο

Οικολογική μπαταρία NiMh, απόδοση που διαρκεί περισσότερο

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας

Φίλτρο ΗΕΡΑ που παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης

Άνεση καθαρισμού

Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ

Εύκολο άδειασμα και υγιεινός καθαρισμός

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση, πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Ιδανική οπουδήποτε - ακόμα και στο αυτοκίνητό σας!

Βούρτσα, εύκαμπτο εξάρτημα για κοιλότητες και βύσμα αυτοκινήτου
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Χαρακτηριστικά

Οικολογική μπαταρία NiMh, απόδοση που διαρκεί

περισσότερο

Οι μπαταρίες νικελίου υβριδίου μετάλλου (NiMh)

είναι οικολογικές. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιέχουν

στοιχεία υψηλής τοξικότητας και επομένως είναι πιο

φιλικές προς το περιβάλλον. Επιπλέον, οι μπαταρίες

νικελίου υβριδίου μετάλλου (NiMh) παρέχουν ισχύ

μεγαλύτερης διάρκειας και εξασφαλίζουν απόδοση

που διαρκεί.

Φίλτρο ΗΕΡΑ που παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά

μόρια σκόνης

Το φίλτρο HEPA εξασφαλίζει ότι ακόμα και τα πιο

μικρά μόρια σκόνης καθώς και τα μικροσκοπικά

βακτηρίδια παραμένουν στο εσωτερικό του χώρου

συλλογής βρωμιάς.

Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ

Η συσκευή Philips Mini Vac, με το ισχυρό μοτέρ που

διαθέτει, είναι ιδιαίτερα αθόρυβη χάρη στην ειδική

της σχεδίαση. Το χαμηλό επίπεδο θορύβου σας δίνει

τη δυνατότητα να συγυρίζετε το σπίτι σας όποτε

θέλετε.

Πέλμα αποδέσμευσης με μία κίνηση, πλένεται στο

πλυντήριο πιάτων

Η Philips Mini Vac εξασφαλίζει εύκολο και γρήγορο

άδειασμα, καθώς και υγιεινό καθαρισμό. Διαθέτει

πέλμα που μπορεί να αποδεσμευθεί με μία μόνο

κίνηση για να μπορείτε να αδειάσετε τη Mini Vac

χωρίς να λερωθείτε. Όταν το πέλμα χρειάζεται

καθαρισμό, βάλτε το απλά στο πλυντήριο πιάτων.

Έτσι θα έχετε πάντα μια πεντακάθαρη Mini Vac.

Βούρτσα, εύκαμπτο εξάρτημα για κοιλότητες και

βύσμα αυτοκινήτου

Το ηλεκτρικό σκουπάκι Philips με επαναφορτιζόμενη

μπαταρία (12 V) περιλαμβάνει ένα ειδικό κιτ

καθαρισμού αυτοκινήτου με βύσμα αυτοκινήτου για

απεριόριστο χρόνο χρήσης, το οποίο σημαίνει πως

οι καταναλωτές θα μπορούν να καθαρίσουν άψογα τα

αυτοκίνητά τους με τη μία. Το συγκεκριμένο μοντέλο

διαθέτει επίσης ένα μεγάλου μήκους, εύκαμπτο

εξάρτημα για κοιλότητες, για εύκολο καθάρισμα στην

περιοχή γύρω από τα καθίσματα του αυτοκινήτου και

άλλες περιοχές όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Κυκλωνικό φίλτρο 2 σταδίων

Η κυκλωνική ροή αέρα της συσκευής Philips Mini Vac

κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που

βρίσκονται στο εσωτερικό για να έχετε τη βέλτιστη

απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν.

Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων διασφαλίζει

πως, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, οι

ακαθαρσίες δε θα μπορούν να δραπετεύσουν. Το

πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες

ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα

μικρότερα σωματίδια σκόνης.
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Προδιαγραφές

Σχεδιασμός

Χρώμα: Titanium και orange red

Χαρακτηριστικά σχεδίασης: Διαφανής χώρος

συλλογής σκόνης

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 0,5 l

Σύστημα φίλτρου: HEPA 2 σταδίων

Πέλματα και εξαρτήματα

Άλλα εξαρτήματα: Βύσμα αυτοκινήτου, Βάση

φόρτισης

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 840 l/min

Τύπος μπαταριών: NiMH

Tάση μπαταρίας: 12 V

Χρόνος φόρτισης: 16-18 ώρα(ες)

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 120 W

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 79 dB

Χρόνος λειτουργίας: 11 λεπτό(ά)

Απορροφητική ισχύς (μεγ.):

22 W

Απορρόφηση (μέγ.): 4,2 kPa

Χρηστικότητα

Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη φόρτισης, Βύσμα

απευθείας φόρτισης, Μαλακή λαβή

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας Α (ΜxΠxΥ): 403 x 393 x

444 χιλ.

Συσκευές ανά συσκευασία A: 4

Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ): 195 x 190 x

426 χιλ.

Βάρος προϊόντος: 1,5 κ.
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