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Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse.
Kaheastmeline filtreerimistehnoloogia lihtsustab puhastamist

Philipsi käsitolmuimeja muudab igapäevase koristamise kiireks ja lihtsaks. Selle

akud tagavad maksimaalse liikuvuse ja kaasasolevad tarvikud võimaldavad

puhastada õrnu pindu ja ka kõige raskesti ligipääsetavamaid nurki.

Optimaalne juhtmeta jõudlus

Kaheastmeline filtreerimissüsteem optimaalseimaks puhastamiseks

Juhtmeta kasutamine annab teile 100% mobiilsuse

NiMh-aku igapäevaseks kasutamiseks

Kerge ja lihtsasti kasutatav

Lihtsalt tühjendatav tolmukamber

Kerge kaal tagab maksimaalse mugavuse

Ergonoomiline käepide hõlpsaks haaramiseks

Alati puhastamiseks valmis

Tolmukamber sobib mitmeks koristuskorraks

Piluotsak ja harjatarvik võimaldavad teil koristada kõikjal
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Esiletõstetud tooted

Kaheastmeline filtreerimissüsteem

Kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab

sisseimetud mustuse seespüsimise. Esimene

filter peatab enamuse mustusest, peenemad

osakesed püüab kinni teine filter.

Kestev akuvõimsus

Käsitolmuimeja NiMH-akud tagavad

pikaajalise toite, võrreldes teist tüüpi akudega,

mis kannatavad mäluefekti all.

Juhtmeta vabadus

Tänu akudele saate koristada igalt poolt,

olemata seotud pistikupesa külge.

Kergesti vabastatav tolmukamber

Tolmukambri kergesti vabastatav süsteem

muudab tolmu ja mustuse äraviskamise

hügieeniliseks, kiireks ja lihtsaks.

Ergonoomiline käepide

Philipsi käsitolmuimejal on silmusekujuline

käepide, mis lihtsustab kinnihoidmist ja tagab

maksimaalse mugavuse kasutamise ajal.

Piluotsak ja harjatarvik

Piluotsaku ja harjatarviku abil saate tõesti

koristada kõikjal. Pehme harjaotsik puhastab

ettevaatlikult õrnu pindu ja piluotsak

võimaldab puhastada keerulisi ja raskesti

ligipääsetavaid kohti.

Täiustatud tolmukamber

Täiustatud tolmukamber on piisavalt suur, et

saaksite mitu korda koristada, ilma seda

vahepeal tühjendamata.

Kergekaaluline

Kerge kaal muudab koristamise mugavaks ja

hõlpsaks.
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Aku pinge: 3,6 V

Laadimisaeg: 16-18 tund(i)

Tööaeg: 9-10 minut(it)

Disain

Värvus: Valge

Filtreerimine

Tolmumaht: 0,5 l

Filtreerimissüsteem: 2-astmeline tsükloniline

toime

Otsakud ja tarvikud

Komplektisolevad tarvikud: Hari, Piluotsak

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 444 x 133 x 109 mm

Toote kaal: <1 kg
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