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Mini-aspirator puternic pentru rezultat mai bun de curăţare

Flux de aer ciclonic fără pungă şi cap de aspirare aerodinamic

Bucuraţi-vă de un rezultat mai bun de curăţare cu puternicul Philips MiniVac Lithium de 10,8 V. Fluxul de aer

ciclonic fără sac şi sistemul de filtrare cu 2 trepte garantează performanţe de durată, iar designul aerodinamic al

capului de aspirare asigură o aspirare superioară a prafului.

Ecologic

Tehnologie ecologică litiu-ion

Filtrare optimă

Flux de aer ciclonic fără pungă în 2 etape pentru filtrare optimă

Uşor de utilizat

Cap de aspirare cu fixare dintr-un pas cu un clic, pentru golire uşoară

Garantat

Baterii Li-Ion mai durabile şi uşoare

Încărcare rapidă în 8 ore

Rezultate de curăţare superioare

Design aerodinamic al capului de aspirare pentru aspirarea mai bună a prafului



Aspirator portabil FC6146/01

Repere Specificaţii

Tehnologie ecologică litiu-ion

Bateriile litiu-ion sunt cu adevărat ecologice.

Acest lucru înseamnă că nu conţin elemente

toxice, ceea ce le face să fie mai avantajoase

pentru mediu. În plus, acestea nu se descarcă

atunci când produsul nu este utilizat şi

garantează un consum foarte redus în standby.

Aşadar sunt şi economice.

Ciclonic fără pungă în 2 etape

Fluxul de aer ciclonic fără sac păstrează

murdăria în interior, în rotaţie, pentru a asigura

o putere de aspirare înaltă şi optimă şi

performanţe de curăţare de durată. Sistemul

său de filtrare în 2 etape garantează că, odată

intrată, murdăria nu mai poate ieşi. Primul filtru

blochează cea mai mare parte a murdăriei, iar

al doilea filtru captează particulele de praf mai

fine.

Design aerodinamic cap de aspirare

Design-ul aerodinamic al capului de aspirare

al aspiratorului Philips MiniVac a fost creat

pentru a asigura o aspirare optimă a prafului,

chiar şi a celor mai fine particule de praf.

Forma ergonomică a capului de aspirare vă

ajută să curăţaţi chiar şi zonele cele mai greu

accesibile.

Baterii Li-Ion mai durabile şi uşoare

Bateriile puternice litiu-ion (Li-Ion) ale Philips

Mini Vac au o putere mai durabilă în

comparaţie cu bateriile standard nichel-

cadmiu (NiCd). De asemenea, bateriile Li-Ion

sunt foarte uşoare, oferindu-vă o experienţă de

curăţare mai durabilă.

Cap de aspirare cu fixare dintr-un pas cu un

clic

Philips MiniVac se goleşte uşor şi rapid şi se

curăţă igienic. Philips MiniVac are o duză care

se detaşează uşor dintr-o singură mişcare,

astfel încât puteţi goli Mini Vac fără a atinge

murdăria.

Încărcare rapidă în 8 ore

Bateriile cu litiu încarcă un acumulator epuizat

în numai 8 ore, de două ori mai rapid decât

încărcătoarele uzuale.

Design

Culoare: Negru/oţel inoxidabil/accente roşii

Caracteristici de design: Compartiment de

praf translucid

Filtrare

Capacitate praf: 0,5 l

Sistem de filtrare: Acţiune ciclonică în 2 stadii

Duze şi accesorii

Alte accesorii: Bază de încărcare

Performanţă

Flux de aer (max): 950 l/min

Tip baterie: Li-Ion

Tensiune baterie: 10,8 V

Durată de încărcare: 8 ore

Putere de intrare (max): 100 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 81 dB

Durată de funcţionare: 9 minute

Putere de aspirare (max.): 22 W

Vid (max): 4,3 kPa

Comoditate a utilizării

Caracteristici speciale: Indicator de încărcare,

Mâner ergonomic

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni bax (LxlxA): 508 x 335 x 490 mm

Aparate în bax: 6

Dimensiuni ambalaj (LxlxA): 460 x 160 x

160 mm

Greutate produs: 0,8 kg

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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