
Do 45 minut czasu pracy 

• Posiada dwa tryby czyszczenia 

do różnych zastosowań z czasem 

pracy 13 lub 45 minut; 

• Na jednym ładowaniu potrafi 

dokładnie wyczyścić średniej 

wielkości mieszkanie;

Odkurzacz Mi Vacuum Cleaner Light 
Lekkość ułatwia odkurzanie

ID: 29761 SKU: BHR4636GL

Korpus odkurzacza o wadze tylko 1,2 kg 

• Korpus waży mniej niż 3 półlitrowe butelki 

wody mineralnej; 

• Bardziej przyjazny w użytkowaniu i łatwiejszy 

do czyszczenia sufitu lub zasłon;

Maksymalna moc ssania 50AW 

• Zasilany bezszczotkowym silnikiem 100 

tys. obr./min, bardziej wydajny i mniej 

hałaśliwy; 

• Dwa poziomy mocy ssania 20/50AW;

Włączanie i wyłączanie za pomocą 
zwolnienia palca 

• Przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć 

czyszczenie; 

• Po prostu zwolnij palec z przycisku 

zasilania podczas czyszczenia.



3-stopniowy system filtracji

Odpinany i nadający się do mycia pojemnik
• Odepnij rurę odkurzacza, wyjmij filtr HEPA 

i filtr cyklonowy, aby go opróżnić; 

• W razie potrzeby umyj pojemnik, filtr HEPA 

i filtr cyklonowy, a po całkowitym 
wyschnięciu włóż je z powrotem.

Włączanie i wyłączanie za pomocą 
zwolnienia palca 
• Przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć 

czyszczenie; 

• Po prostu zwolnij palec z przycisku 
zasilania podczas czyszczenia.

Filtr HEPA

Filtr bawełniany

Filtr cyklonowy

Odkurzacz Mi Vacuum Cleaner Light 



Odkurzacz Mi Vacuum Cleaner Light 

Uwaga: kompatybilność jest związana z modelem laptopa i wersją oprogramowania, aktualizacja oprogramowania może 
mieć wpływ na zgodność. Poniższa tabela ma charakter wyłącznie informacyjny, obsługiwanych jest więcej modeli laptopów.

etachable Battery* 

3.5h charging time；
60 mins running time under eco mode;  
Detachable battery with the click-in design,  
easily double the cleaner’s working time;

3 level filtration system 
• Powerful digital motor spins at 100,000rmp; 

• Creating max 120 air watts suction power,  

20% more than the first generation. 

D 
• 
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•

Odkurzacz ręczny X 1

Szczotka podłogowa X 1

Rura odkurzacza X 1

Instrukcja X 1 Stacja dokująca X 1

Dysza ze szczotką X 1

Zasilacz X 1

Dysza szczelinowa X 1


