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Ideálny pre vaše vozidlo a domácnosť

12 V minivysávač Philips MiniVac Car do auta obsahuje filter HEPA na zachytenie aj

najjemnejšieho prachu. Je ideálnou kombináciou pre vozidlo aj domácnosť. Jeho

batéria vám poskytuje bezšnúrovú voľnosť v domácnosti a pripojenie na

autobatériu zaisťuje dodatočný čas na vysávanie vo vozidle.

Dlhotrvajúci výkon šetrný na životné prostredie

NiMH batéria šetriaca životné prostredie s dlhodobejším výkonom

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter HEPA na zachytenie najjemnejšieho prachu

Ponúka pohodlné čistenie

Vynikajúco tichý

Ľahko sa vysýpa a hygienicky sa čistí

Jednokrokovo odpájaný nástavec vhodný do umývačky

Ideálny na použitie kdekoľvek - dokonca aj v aute!

Kefový nástavec, ohybný štrbinový nástavec a zástrčka do auta
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Hlavné prvky

NiMH batéria šetriaca životné prostredie s

dlhodobejším výkonom

Nikel-metalhydridové (NiMH) batérie sú

batérie šetrné voči životnému prostrediu. To

znamená, že neobsahujú žiadne vysoko

toxické prvky, vďaka čomu sú vhodnejšie pre

životné prostredie. Okrem toho majú NiMH

batérie vyššiu energetickú kapacitu, ktorá

zaručuje dlhodobý výkon.

Filter HEPA na zachytenie najjemnejšieho

prachu

Filter HEPA zaručuje, že jemný prach a

mikroskopický hmyz zostane v zásobníku na

nečistoty.

Vynikajúco tichý

Philips Mini Vac s výkonným motorom je

vynikajúco tichý vďaka jeho špeciálnemu

modernému motoru. Komfortná úroveň

hlučnosti vám umožní vyčistiť vašu domácnosť

vždy, keď to budete chcieť.

Jednokrokovo odpájaný nástavec vhodný do

umývačky

Mini Vac značky Philips sa jednoducho a

rýchlo vysýpa a hygienicky sa čistí. Mini Vac

značky Philips obsahuje nástavec, ktorý sa

jednoducho odpája jedným krokom, takže

môžete vysypať Mini Vac bez toho, aby ste sa

dotkli špiny. Keď je potrebné vyčistiť nástavec,

jednoducho ho vložíte do umývačky. Týmto

spôsobom budete mať vždy čistý a

nezašpinený Mini Vac po ruke.

Kefový nástavec, ohybný štrbinový nástavec

a zástrčka do auta

FC6092 (12 V) obsahuje špeciálnu súpravu na

čistenie auta so zásuvkou do auta pre

neobmedzenú prevádzku, čo znamená, že

zákazníci môžu dôkladne vyčistiť svoje autá na

jedenkrát. Tento model sa tiež dodáva s veľmi

dlhou flexibilnou štrbinovou hubicou na

jednoduché čistenie okolo sedadiel auta a

iných ťažko dostupných miest.

Cyklónový a 2-stupňový filter

Cyklónový prietok vzduchu vysávača Philips

MiniVac udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach,

čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a

pretrvávajúci výkon čistenia. Jeho 2-stupňový

filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina

nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu

špiny, zatiaľ čo druhý plisovaný filter zachytí

jemnejšie čiastočky prachu.
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Technické údaje

Dizajn

Farba: Titánová a oranžovočervená

Dizajnové prvky: Priehľadná komora na prach

Filtrácia

Kapacita na prach: 0,5 l

Filtrovací systém: 2-stupňový HEPA

Nástavce a príslušenstvo

Ostatné príslušenstvo: Zástrčka do auta,

Nabíjacia základňa

Performance

Prietok vzduchu (max): 840 l/min

Typ batérie: NiMH

Napätie batérie: 12 V

Čas nabíjania: 16-18 hodina(y)

Vstupný výkon (max): 120 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 79 dB

Čas prevádzky: 11 minúta(y)

Sací výkon (max): 22 W

Vákuum (max): 4,2 kPa

Použiteľnosť

Špeciálne funkcie: Indikácia nabíjania,

Zástrčka s priamym nabíjaním, Komfortná

rukoväť

Hmotnosť a rozmery

Rozmery A boxu (D x Š x V): 403 x 393 x

444 mm

Zariadení v A boxe: 4

Rozmery balenia (D x Š x V): 195 x 190 x

426 mm

Hmotnosť produktu: 1,5 kg
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