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FC6095/01 A világ első antiallergén kézi porszívója a

Philipstől

A leghatékonyabb vezeték nélküli 2 az 1-ben

A Philips MiniVac 2 az 1-ben 14.4 az első HEPA szűrővel felszerelt MiniVac kézi

porszívó, amely a legfinomabb porszemeket is összegyűjti. Ezen felül az FC6095

a legerősebb 2 az 1-ben vezeték nélküli takarítókészülék, amellyel minden felület

tisztítható.

Környezetbarát, hosszabb ideig tartó erő

Környezetbarát NiMH akkumulátor, hosszabb idejű működés

Tiszta levegő otthon

HEPA szűrő a finom por összegyűjtésére

Kényelmes tisztítás

Rendkívül csendes

Könnyen üríthető és higiénikusan tisztítható

Egy lépésben lepattintható szívófej, mosogatógépben tisztítható

Könnyen tárolható, a szívócső könnyen feltölthető

Önállóan megálló teleszkópos nyél, közvetlenül tölthető
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Fénypontok

Környezetbarát NiMH akkumulátor, hosszabb

idejű működés

Az NiMH akkumulátorok környezetbarát

termékek. Egyik részük sem tartalmaz mérgező

anyagot, így nem károsítják a környezetet.

Ezen kívül az NiMH akkumulátorok energiája

hosszan tartó működést biztosít.

HEPA szűrő a finom por összegyűjtésére

A HEPA szűrőnek köszönhetően a finom por és

a mikroszkopikus méretű allergének a

porgyűjtő kamrában maradnak.

Rendkívül csendes

A nagyteljesítményű motorral felszerelt Philips

kézi porszívó különleges, áramvonalas

kivitelezésének köszönhetően rendkívül halk. A

kellemes zajszintnek köszönhetően tetszése

szerint, bármikor takaríthat.

Egy lépésben lepattintható szívófej,

mosogatógépben tisztítható

A Philips kézi porszívó könnyen és gyorsan

üríthető, higiénikusan tisztítható. A Philips kézi

porszívó szívófeje egy mozdulattal

lepattintható, így a porszívó a piszok érintése

nélkül is üríthető. Szükség esetén a szívófej

mosogatógépben tisztítható. Így mindig

megőrizhető a porszívó tisztasága.

Önállóan megálló teleszkópos nyél,

közvetlenül tölthető

Az FC6094/11 igazi 2 az 1-ben eszköz, mivel

kézi és nyeles porszívóként is használható. A

teleszkópos szívócsővel és a padlótisztító

szívófejjel nagy felületek is megtisztíthatók. A

takarítási munkák között a készülék leállítható,

és bármikor közvetlenül feltölthető.

Cyclon, 2 lépcsős szűrő

A Philips MiniVac kézi porszívó körkörös

légárama a szennyeződéseket belül keringeti,

így biztosítva az optimális, magas szívóerőt és

a tartós tisztítási eredményt. 2-szintű

szűrőrendszere biztosítja, hogy a már bekerült

szennyeződés nem kerülhet ki. Az első szűrő a

szennyeződések nagy részét fogja fel, míg a

redőzött második szűrő a finomabb

porszemcséket zárja magába.
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