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4,8 V aku

Tolmukotita Cyclone

Pilu- ja hariotsak, kaabits

Märjalt ja kuivalt

 
FC6142/01

Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama

tulemuse saavutamiseks
Kuiv- ja märgpuhatussüsteem ning aerodünaamiline otsak

Nautige selle võimsa Philips MiniVac Wet & Dry 4,8 V käsitolmuimejaga paremaid

tulemusi. Kuiva ja märja süsteemi abil saate puhastada mugavalt nii

mahavoolanud vedelikke kui ka kuiva mustust. Aerodünaamilise disainiga otsak

hoolitseb selle eest, et tolmuimemine oleks veelgi parem.

Suur võimsus garanteeritud

Võimsad 4,8 V NiMH akud

Tagab suurepärase puhtuse

Aerodünaamilise otsaku disain paremaks tolmuimemiseks

Optimaalne filtreerimine

Kaheastmeline, tolmukotita, keeriselise õhuvooga optimaalseks filtreerimiseks

Lihtne kasutada

Silmuseline käepide tagab parima haarde

Ühe liigutusega lahtiklõpsatav otsak tagab lihtsa tühjendamise

Alati käepärane

Väike laadimisalus (seinale ja lauale)



Käsitolmuimeja FC6142/01

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Väike laadimisalus (seinale ja lauale)

Philipsi Mini Vaci võite hoida mugaval

laadimisalusel, mis on monteeritud seinale või

paigutatud lauale. See tähendab, et Mini Vac

oma võimsa laetava patareiga on alati

kasutusvalmis.

Kaheastmeline, tolmukotita, keeriseline

Keeriseline õhuvoog hoiab mustuse keerises ja

kindlustab optimaalse, suure imemisvõimsuse

ning kestva

puhastustõhususe. Selle kaheastmeline

filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud

mustuse sissejäämise. Esimene filter peatab

suurema mustuse, peenemad osakesed püüab

kinni teine filter.

Aerodünaamilise otsaku disain

Philipsi MiniVaci käsitolmuimeja

aerodünaamilise otsaku disain aitab tagada

isegi kõige väiksemate tolmuosakeste

optimaalse sisseimemise. Otsaku

ergonoomiline kuju aitab teil tolmu imeda

isegi kõige raskemini juurdepääsetavatest

kohtadest.

Mugav käepide

Philips Mini Vacil on silmusekujuline käepide,

mis tagab optimaalse haarde. Saate võtta Mini

Vaci kätte täpselt nii, kuidas ise soovite.

Võimsad 4,8 V NiMH akud

Võimsad 4,8 V NiMH akud

Ühe liigutusega lahtiklõpsatav otsak

Philipsi MiniVaci tolmuimejat on lihtne

tühjendada ja hügieeniliselt puhastada.

Philipsi MiniVacil on otsak, mille saate

hõlpsasti vaid ühe liigutusega eemaldada –

seega ei pea te MiniVaci tühjendamiseks

mustust puudutama.

Disain

Värvus: Sinine

Disainielemendid: Poolläbipaistev

tolmukamber

Filtreerimine

Tolmumaht: 0,5 l

Filtreerimissüsteem: Märg ja kuiv süsteem

Otsakud ja tarvikud

Komplekti kuuluvad tarvikud: Laadimisalus

Jõudlus

Aku pinge: 4,8 V

Laadimisaeg: 16-18 tund(i)

Sisendvõimsus (max): 56 W

Tööaeg: 9 minut(it)

Imemisvõimsus (max): 9 W

Vaakum (max): 2,9 kPa

Õhuvoog (max): 530 l/s

Helitugevus: 76 dB

Kaal ja mõõtmed

Pakendi mõõtmed (p x l x k): 508 x 335 x

490 mm

Toote kaal: 1,4 kg

Toote mõõtmed (p x l x k): 460 x 160 x

160 mm
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