
Miniaspirador de pó

MiniVac

 

2 em 1

14,4 V

 

FC6095/01 O primeiro miniaspirador de pó antialérgico da

Philips

O sem fio 2 em 1 mais potente

O miniaspirador de pó 2 em 1 com 14,4 V da Philips é o primeiro miniaspirador

com filtro HEPA para capturar até a poeira mais fina. Além disso, é o mais potente

limpador 2 em 1 sem fio que elimina qualquer sujeira de qualquer piso.

Ecologicamente correto, funciona por mais tempo

Bateria NiMh ecológica, desempenho de longa duração

Ar limpo dentro de sua casa

Filtro HEPA para capturar a poeira mais fina

Limpeza com todo conforto

Excepcionalmente silencioso

Fácil de esvaziar e higiênico para limpar

Bocal retirado com um clique, próprio p/lava-louças

Miniaspirador de pó de mão fácil de guardar e carregar

Tubo telescópico, fica em pé sozinho, recarga direta



Miniaspirador de pó FC6095/01

Destaques

Bateria NiMh ecológica, desempenho de

longa duração

As baterias de níquel-hidreto metálico (NiMh)

são ecológicas. Isso significa que não

possuem elementos altamente tóxicos, o que

faz com que sejam melhores para o meio

ambiente. Além disso, as baterias NiMh

funcionam por mais tempo, o que garante o

seu desempenho.

Filtro HEPA para capturar a poeira mais fina

O filtro HEPA garante que a poeira fina e

organismos microscópicos fiquem dentro do

reservatório.

Excepcionalmente silencioso

O miniaspirador de pó Philips, com seu motor

potente, é excepcionalmente silencioso graças

ao seu design aerodinâmico. O nível de ruído é

confortável e você pode arrumar a casa a

qualquer hora.

Bocal retirado com um clique, próprio p/lava-

louças

O miniaspirador de pó Philips é fácil e rápido

de esvaziar e higiênico para limpar. Possui um

bocal que pode ser retirado facilmente com

apenas um clique, para que você possa

esvaziá-lo sem tocar na sujeira. Se precisar

limpar o bocal, basta colocá-lo na lava-louças.

Fazendo isso, você sempre terá um

miniaspirador limpo e perfeito à mão.

Tubo telescópico, fica em pé sozinho, recarga

direta

O FC6094/11 é um verdadeiro 2 em 1, usado

como dispositivo portátil ou de mão. Com o

tubo telescópico e o bocal para piso, limpa

confortavelmente sujeiras, mesmo em áreas

maiores. Após o uso, o FC6094/11 pode ficar

em um cantinho qualquer e ser carregado

diretamente, quando necessário.

Filtro ciclônico e em dois estágios

O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó

da Philips mantém a sujeira na parte interior

em movimento para garantir alto poder de

sucção e desempenho de limpeza por mais

tempo. O sistema de filtragem em dois

estágios garante que, uma vez no interior, a

sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a

maioria da sujeira, enquanto o segundo filtro,

dobrável, captura as partículas mais finas de

poeira.
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Especificações

Design

Cor: Titânio e vermelho

Características de design: Câmara de poeira

transparente

Filtragem

Capacidade de armazenamento de pó: 0,5 l

Sistema de filtragem: HEPA de dois estágios

Bocais e acessórios

Outros acessórios: Carregador

Bocal padrão: Bocal para chão

Desempenho

Fluxo de ar (máx.): 900 l/min

Tipo de pilha: NiMH

Tensão da bateria: 14,4 V

Tempo de carregamento: 16-18 hora(s)

Potência de entrada (máx.): 130 W

Nível de ruído (Lc IEC): 80 dB

Tempo de funcionamento: 11 minuto(s)

Poder de sucção (máx.): 26 W

Vácuo (máx.): 5 kPa

Utilização

Recursos especiais: Indicador de

carregamento, Plugue de carregamento direto,

Alça macia

Tipo de tubo: Tubo telescópico

Peso e dimensões

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

546 mm

Aparelhos por caixa A: 4

Dimensões da embalagem (C x L x A): 195 x

190 x 528 mm

Peso do produto: 1,6 kg
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