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Fantastiska prestanda för din vardagsstädning
Sladdlös 2-i-1-enhet med sugkraft som räcker länge

Njut av en ren känsla varje dag med Philips DailyDuo. Den här kraftfulla 2-i-1-handdammsugaren är sladdlös och

hjälper dig att rengöra både golv och möbler med stor sugeffekt. Du har den alltid till hands för snabb, daglig

rengöring!

Förstklassig städprestanda

Kraftfulla batterier på 16,8 V ger hög sugkraft

Optimal filtrering

Tvåstegs cykloniskt luftflöde för optimal filtrering

Cykloniskt HEPA-filtersystem för hållbar filtrering

Flerfunktionell 2-i-1-enhet

2-i-1-funktion för rengöring av både golv och möbler

QuickDraw-frigöringssystem för enkel borttagning av handdammsugaren

Laddningssystem med autom. avstängning garanterar effektiv energianvändning

Direktparkering överallt

Självupphållande parkeringsposition för parkering var som helst

Du kan rengöra överallt

Sladdlös drift för frihet att göra rent överallt
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Funktioner

Kraftfulla batterier på 16,8 V

Kraftfulla batterier på 16,8 V ger hög sugkraft

Tvåstegs cykloniskt luftflöde

Philips Mini Vacs cykloniska luftflöde gör att

smutsen roterar på insidan vilket ger optimal,

hög sugeffekt och rengöringsprestanda som

varar länge. Filtreringssystemet i två steg gör

att smutsen inte kan komma ut igen när den

väl sugits upp. Det första filtret blockerar den

mesta smutsen medan det andra filtret håller

kvar finare dammpartiklar.

Cykloniskt HEPA-filtersystem

Det veckade HEPA-filtret har en stor filteryta

och god filtreringsprestanda. I kombination

med det cykloniska luftflödet förhindrar detta

snabb tilltäppning och ger ett bättre och

långvarigare filtreringsresultat.

2-i-1-funktion

2-i-1-funktionen ger dig en dammsugare med

skaft och en handdammsugare i en enhet, för

rengöring av både golv och möbler.

QuickDraw-frigöringssystem

Med QuickDraw-frigöringssystemet kan du

enkelt ta bort handdammsugaren från skaftet

med en hand, så du kan snabbt växla mellan

att använda skaft- och handdammsugaren.

Laddningssystem med autom. avstängning

Laddningssystem med automatisk avstängning

stängs av automatiskt när batterierna är

fulladdade, och sparar därför energi som går till

spillo med andra system.

iF/product design award 2011

Priset iF Product Design Award är ytterst

prestigefyllt och dess betydelse är erkänd inom

hela designvärlden. Mer än 20 internationellt

kända domare, bland annat formgivare och

entreprenörer, utför kritiska diskussioner och

debatter för att välja de vinnande produkterna.

DailyDuo valdes till en av de vinnande

utformningarna bland de 2 756 produkter som

ingick i tävlingen.
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Vinnare av designpriset RedDot award 2011!

Red Dot Award är ett pris för högkvalitativ

design. Endast produkter som verkligen

utmärker sig bland jämförbara produkter tack

vare sin utomordentliga design blir belönade

med den internationella juryns eftertraktade

kvalitetsintyg.
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Specifikationer

Design

Färg: Valentine red

Designegenskaper: Genomskinlig

dammbehållare

Filtrering

Dammkapacitet: 0,5 l

Filtersystem: Cykloniskt HEPA-filtersystem

Munstycken och tillbehör

Tillbehör: Borste, Fogmunstycke

Tillbehörsförvaring: I laddningsenheten

Övriga tillbehör: Laddningsenhet

Prestanda

Luftflöde (max): 850 l/min

Batterityp: NiMh

Batterispänning: 16,8 V

Laddningstid: 7 timmar

Ineffekt (max): 100 W

Ljudnivå (Lc IEC): <84 dB

Drifttid: 20 minuter

Sugeffekt (max): 17 W

Uppsugningskraft (max): 4 kPa

Vikt och mått

A-kartongens mått (LxBxH): 465 x 245 x

640 mm

Apparater per A-låda: 2

Förpackningens mått (LxBxH): 225 x 235 x

625 mm

Produktens vikt: 3,3 kg
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