
 

 

Philips MiniVac
Ročni sesalnik

Za avto
Ciklonski brez vrečke
5 nastavkov in torba za 
shranjevanje
Avtomobilski (z avtomobilskim 
vtikačem)

FC6141/01
Očistite avtomobil, kot še nikoli doslej

Brez vrečke, s ciklonskim tokom in aerodinamičnim nastavkom
Zmogljivi sesalnik Philips MiniVac zagotavlja boljše rezultate pri čiščenju avta. 2-stopenjski 
ciklonski zračni tok brez vrečke zagotavlja dolgotrajno učinkovitost, aerodinamična 
zasnova nastavka pa vrhunsko pobiranje prahu.

Enostavna uporaba
• Ročaj z zanko za optimalen oprijem

Optimalno filtriranje
• 2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

Zajamčena visoka zmogljivost
• Primerno za uporabo pri napetosti 12 V z avtomobilskim vtikačem

Vrhunski rezultati čiščenja
• Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

Idealno za čiščenje avta
• Avtomobilski vtikač za neomejen čas delovanja
• Številni nastavki za vse namene
• Torbica za shranjevanje v avtomobilu



 2-stopenjski ciklonski brez vrečke

Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom 
zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem 
zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in 
učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni 
sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj 
sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, 
medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce 
umazanije.

Aerodinamična zasnova nastavka

Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips 
MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj 
drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam 
pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.

Očistite vse dele avta

Avtomobilski sesalnik Philips MiniVac je idealen za 
čiščenje avta, saj ima avtomobilski vtikač, da lahko 

dosežete tudi najzahtevnejše dele avta brez polnjenja 
sesalnika MiniVac. Zato je vedno pripravljen na 
uporabo.

Udoben ročaj

Sesalnik Philips Mini Vac se ponaša z okroglim 
ročajem, ki skrbi za optimalen oprijem. Sesalnik Mini 
Vac lahko primete kakor želite.

Torbica za shranjevanje

S torbico za shranjevanje lahko vso dodatno opremo 
in avtomobilski vtikač hranite na enem mestu, zato 
imate avtomobil vedno čist in pospravljen.

Primerno za uporabo pri napetosti 12 V
Philips MiniVac v avtu priključite z namenskim 
kablom za napetost 12 V, ki omogoča optimalno 
čiščenje.

Številni nastavki

Sesalniku Philips MiniVac so priloženi številni nastavki 
za enostavno čiščenje avta. Ti vključujejo mali in 
veliki krtačni nastavek, mali in veliki ozki nastavek ter 
dolgo cev; idealno za čiščenje tudi najtežje dostopnih 
mest. To je idealna kombinacija za čiščenje avta.
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Specifikacije
Zasnova
• Barva: Deep black with silver accents
• Značilnosti zasnove: Translucent dust chamber

Zmogljivost
• Vakuum (najv.): 4,2 kPa
• Vhodna moč (najv.): 120 W
• Moč sesanja (najvišja): 22 W
• Raven hrupa (Lc IEC): 81 dB
• Pretok zraka (najv.): 840 l/min

Uporabnost
• Posebne funkcije: Charging indication, Soft touch 

handle

Nastavki in dodatna oprema
• Druga dodatna oprema: Flexible hose, Car plug, 

Storage bag

Nastavki in dodatki
• Priložena dodatna oprema: Brush, Crevice tool, 

Brush tool, Large brush tool, Long crevice tool

Filtriranje
• Zmogljivost za prah: 0,5 L
• Filtrirni sistem: 2-stage cyclonic action
•

Datum izdaje 2021-12-02

Različica: 1.1.1

EAN: 08 71010 35880 16

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Značilnosti
Ročni sesalnik
Za avto Ciklonski brez vrečke, 5 nastavkov in torba za shranjevanje, Avtomobilski (z avtomobilskim vtikačem)

http://www.philips.com

