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Почиствайте автомобила си както никога преди
Без торба, циклонно движение на въздуха и аеродинамичен

накрайник

Подарете си по-добри резултати при почистването с мощната 12 V прахосмукачка Philips

MiniVac за автомобила. Без торба, с циклонно движение на въздуха и двустъпална филтърна

система, които гарантират дълготрайна работоспособност, и с накрайник с аеродинамичен

дизайн за безупречно почистване на праха.

Превъзходни резултати при почистване

Накрайник с аеродинамичен дизайн за по-добро почистване на праха

Най-добро филтриране

Без торба, двустепенно филтриране и циклонно действие за оптимално филтриране

Гарантиранa висока мощност

Подходяща за употреба при 12 V с щепсел за автомобил

Идеална за почистване на автомобили

Куплунг за кола, за неограничено време на работа

Калъф за съхранение в автомобила

Богата гама аксесоари за всякакви цели

Лесна употреба

Дръжката осигурява най-удобно захващане
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Без торба, двустепенен филтър, циклонна

Циклонното движение на въздуха в тази

прахосмукачка без торба завърта мръсотията и я

запазва във вътрешността, като осигурява оптимално

висока всмукателна мощност и трайно почистване.

Нейната двустепенна филтърна система гарантира, че

вече засмуканите отпадъци не могат да излязат

навън. Първият филтър улавя повечето мръсотия, а

вторият задържа и най-фините частици прах.

Накрайник с аеродинамичен дизайн

Накрайникът с аеродинамичен дизайн на

прахосмукачката Philips MiniVac е създаден да

осигурява оптимално събиране дори на най-фините

частици прах. Благодарение на ергономичната форма

на накрайника можете да почиствате и най-трудно

достъпните места.

Почиства навсякъде в автомобила

Philips MiniVac за автомобила е идеална за почистване

на колата ви, тъй като е снабдена с куплунг за

автомобила, за да можете да почистите и най-трудно

достъпните места без неудобството да зареждате

отново MiniVac. Така тя е винаги готова за работа!

Удобна дръжка

Philips Mini Vac има извита дръжка, която осигурява

най-добро захващане. Можете да хванете Mini Vac

по всякакъв начин.

Калъф за съхранение

Калъфът за съхранение ви позволява да държите

всички аксесоари и куплунга за автомобил на едно

място, така че винаги да имате подръка всичко

необходимо за почистване на автомобила!

Богата гама аксесоари

Philips MiniVac е комплектована с богата гама

аксесоари, за да почиствате дома и автомобила си с

минимални усилия. В комплекта са включени малка и

голяма четка, тесен и широк накрайник и дълга тръба

– за идеално почистване дори в трудно достъпните

места. Просто идеалната комбинация за почистване

на дома и автомобила!

Дизайн

Цвят: Наситено черно със сребристи акценти

Компоненти на конструкцията: Полупрозрачно

отделение за отпадъци

Представяне

Ниво на шума (Lc IEC): 81 dB

Въздушен поток (макс.): 840 л/мин.

Консумирана мощност (макс.): 120 W

Всмукателна мощност (макс.): 22 W

Вакуум (макс.): 4,2 kPa

Филтриране

Филтрираща система: Двустепенно циклонно

действие

Вместимост за прах: 0,5 л

Употреба

Специални функции: Индикатор за зареждане,

Облицована дръжка

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Четка, Тесен накрайник,

Накрайник с четка, Накрайник с голяма четка, Дълъг

тесен накрайник

Други аксесоари: Гъвкав маркуч, Куплунг за

автомобил, Калъф за съхранение
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