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ilips MiniVac EnergyCare 10.8 V -imurissa on kevyt mutta tehokas ja pitkäkestoinen Li-
iakkutekniikka. Tehokas latausjärjestelmä ei kuluta virtaa, kun akut ovat täynnä, joten 
ergiaa ei tuhlata.

Säästä energiaa, älä tehoa
• Latausjärjestelmän virta katkeaa, kun akut ovat täynnä

Helppo käyttää
• Rengaskahva takaa tukevan otteen
• Irrotettava suutin helpottaa tyhjennystä

Puhdistaa kätevästi herkät pinnat ja ahtaat paikat
• Latausteline, jossa on harja- ja rakosuutin

Optimaalinen suodatus
• Kaksivaiheisella pölypussittomalla ilmankierrolla optimaalinen suodatus

Taatusti tehokas
• Pitempään kestävät Li-ioniakut



 Pitempään kestävät Li-ioniakut

Philips Mini Vac -rikkaimurin tehokkaat Li-
ioniakut (Li-Ion) kestävät pitempään kuin 
tavalliset nikkelikadmiumakut (NiCd). Kevyet 
Li-ioniakut tekevät siivoamisesta 
miellyttävämpää.

Kaksivaiheinen pölypussiton ilmankierto

Pölypussiton ilmankierto pitää lian laitteen 
sisällä ja varmistaa näin optimaalisen imutehon 
ja pysyvät siivoustulokset. Kaksivaiheisen 
suodatusjärjestelmän ansiosta imuroitu lika ei 
karkaa. Ensimmäinen suodatin pysäyttää 
suurimman osan liasta ja toinen suodatin 
vangitsee hienommat pölyhiukkaset.

Harjasuutin ja rakosuutin

Mini Vac -rikkaimurin lataustelineessä harja- ja 
rakosuutin. Harjasuutin varmistaa, etteivät 
herkät pinnat naarmuunnu siivottaessa. 
Rakosuuttimella puhdistat ahtaatkin paikat.

Järjestelmä sammuu, kun se on täynnä

Tehokas latausjärjestelmä katkaisee virran 
automaattisesti, kun lataus on valmis. Siksi se ei 
kuluta virtaa ja säästää energiaa. Muut 
latausjärjestelmät jatkavat tavallisesti 
lataamista, vaikka akut ovat täynnä, ja tuhlaavat 
siten energiaa.

Aerodynaamisesti muotoilu suutin

Philips Minivac -pölynimurin aerodynaaminen 
suutin parantaa pienimpienkin pölyhiukkasten 
poistoa. Suuttimen ergonominen muoto auttaa 
sinua imuroimaan vaikeistakin paikoista.

Kätevä kahva

Philips MiniVacin rengaskahva takaa tukevan 
otteen. Voit tarttua siihen miten vain haluat.

Irrotettava suutin

Philips MiniVac -pölynimuri on nopea ja helppo 
tyhjentää ja hygieeninen puhdistaa. Philips 
MiniVac -rikkaimurissa on helposti irrotettava 
suutin, joten MiniVacin voi tyhjentää 
koskematta likaan.
FC6148/01

Kohokohdat
Rikkaimuri
10,8 V:n litiumakku Pölypussiton ilmankierto, Rako- ja harjasuutin, Eco



Julkaisupäivä 2023-05-20

Versio: 1.1.2

EAN: 87 10103 40475 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Muut lisätarvikkeet: Charging base

Muotoilu
• Muotoiluominaisuudet: Läpinäkyvä pölysäiliö
• Väri: Valkoinen ja vihreä

Paino ja mitat
• Tukkupakkauksen laitteiden määrä: 6
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 460 x 160 x 160 mm
• Tukkupakkauksen mitat (P x L x K): 

508 x 335 x 490 mm
• Tuotteen paino: 0,8 kg

Suorituskyky
• Akun/pariston tyyppi: Li-ioni
• Jännite: 10,8 V

• Latausaika: 8 tuntia
• Alipaine (enintään): 4,3 kPa
• Käyttöaika: 9 min
• Syöttöteho (enintään): 100 W
• Imuteho (enintään): 22 W
• Käyntiääni (Lc IEC): 81 dB
• Ilmankierto (enintään): 950 l/min

Suodatus
• Pölykapasiteetti: 0,5 V
• Suodatinjärjestelmä: 2-vaiheinen tehokas 

ilmankierto

Käytettävyys
• Erikoisominaisuudet: Charging indication, Soft 

touch handle
•
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* verrattuna edelliseen Philips-malliin FC6050. Sisäinen testi 2007 
Philips Consumer Lifestyle.
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