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Nincs több hajolgatás
Mindenhová könnyen elér

Ez a Philips elektromos szőnyegseprő kiválóan alkalmas a padló gyors tisztítására: a gyorsan pörgő forgó kefe

könnyedén összeszedi a szennyeződéseket és manőverezni is könnyű vele. A szőnyegseprő igazán halk, és a

hajlítható nyéllel a nehezen elérhető helyeket is könnyedén tisztítja.

A bútorok alá is befér

Hajlítható nyél

Egyszerű tisztítás

Gyorsan forgó kefe

„Green Power” – hogy tovább tartson

Környezetbarát NiMH akkumulátor

Egyszerű tisztítás a fal mentén is

Oldalsó kefék

Könnyen kiüríthető

Egyedülálló porgyűjtőtálca-eltávolító rendszer



Elektromos szőnyegseprő FC6126/01

Fénypontok Műszaki adatok

Hajlítható nyél

A hajlítható nyél egyszerű tisztítást garantál

még a nehezen elérhető helyeken is. Nem kell

hajlongania ha a bútorok alatt is takarítani

szeretne: a szőnyegseprő lehajol Ön helyett.

Gyorsan forgó kefe

Hogy munkája még könnyebb legyen, az

elektromos forgókefe a port és az egyéb

szennyeződéseket automatikusan az

elektromos szőnyegseprő porgyűjtő kamrájába

juttatja. Az elektromos seprő könnyedén

felszedi a port, a morzsákat, a hajszálakat stb.

A dinamikus seprés biztonságos és hatékony,

bármely kemény padlótípusnál és rövid szálú

szőnyegnél alkalmazható.

Környezetbarát NiMH akkumulátor

Élvezze a mozgás optimális szabadságát,

többé nem zavarják a vezetékek. A

nagyteljesítményű újratölthető NiMh

akkumulátorok akár 50 perces takarítást is

lehetővé tesznek kemény padlókon. A 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.

Oldalsó kefék

A szőnyegseprő oldalsó keféivel a falak

mentén is kiváló tisztítóhatást érhet el. A kefék

oldalról a szőnyegseprő elejéhez söprik a port,

így a forgó kefe az összes szennyeződést

összeszedi.

Porgyűjtőtálca-eltávolító rendszer

Az egyedülálló porelvezető rendszer

hatékonyan juttatja a szennyeződéseket a

padlóról a tartályba. A porgyűjtő kamra

egyetlen gombnyomással nyitható, így azt

egyenesen a szemeteskosárba ürítheti,

anélkül, hogy érintkezésbe kerülne a porral,

vagy hajolgatnia kéne.

Puhagumi fogantyú

A puha gumifogantyú kellemes érzetet és

kényelmes fogást biztosít.

Kivitel

Szín: Fehér és narancssárga

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,21 l

Teljesítmény

Akkumulátor típusa: NiMH

Elemfeszültség: 4,8 V

Töltési idő: 16 - 18 óra

Zajszint (Lc IEC): 74 dB

Működési idő: 50 perc

Felhasználhatóság

Különleges tulajdonságok: Hajlítható nyél,

Töltésjelző, Porgyűjtőtálca-eltávolító rendszer,

Oldalsó kefék, Puhagumi fogantyú

Tömeg és méretek

Gyűjtőcsomagolás méretei (H x Sz x M): 520

x 304 x 560 mm

Gyűjtőcsomagolásban található készülékek

száma: 4

Csomag méretei (H x Sz x M): 125 x 284 x

542 mm

Készülék tömege: 1,8 kg
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