Odkurzacz
bezprzewodowy
SpeedPro
Nasadka zasysająca 180°
18 V, do 30 minut działania
2 w 1: odkurzacz i odkurzacz
ręczny

Szybkość i dokładne odkurzanie,
nawet trudno dostępnych miejsc
Bezprzewodowy odkurzacz SpeedPro umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie.
Jest wyposażony w nasadkę zasysającą 180° pozwalającą na precyzyjne
zbieranie zanieczyszczeń, nawet w trudno dostępnych miejscach — przy ścianach,
meblach i w narożnikach.
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Szybkie i dokładne odkurzanie
Nasadka zasysająca 180° pozwala na efektywne i precyzyjne zbieranie kurzu
Dwa ustawienia prędkości dostosowane do różnych typów podłogi i zanieczyszczeń
Nieprzerwane, skuteczne sprzątanie
Akumulatory litowo-jonowe 18 V pozwalają na sprzątanie przez 30 minut
Odkurzacz ręczny, zintegrowana szczelinówka i szczotka
Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi
meblami
Ergonomiczna konstrukcja pojemnika na kurz zapobiega powstawaniu kłębów kurzu
podczas opróżniania
Duża prędkość zapewniająca doskonałe efekty odkurzania
Silnik PowerBlade opracowany z myślą o dużej prędkości
Technologia PowerCyclone 7 utrzymuje wysoką wydajność na dłużej
Zmywalny ﬁltr zapewnia dużą prędkość na dłużej

Odkurzacz bezprzewodowy

FC6722/01

Zalety
Nasadka zasysająca 180°

Zintegrowane akcesoria

Silnik PowerBlade

Nasadka zasysająca 180° została
zaprojektowana z myślą o efektywnym i
precyzyjnym zbieraniu kurzu i brudu ze
wszystkich typów podłóg, nawet w trudno
dostępnych miejscach.

Akcesoria są niezwykle proste w użyciu —
wystarczy jedno kliknięcie. Dzięki
odłączanemu odkurzaczowi ręcznemu
SpeedPro to dwa urządzenia w jednym.
Szczotka i szczelinówka jest zintegrowana z
rurą, więc jest zawsze pod ręką, umożliwiając
czyszczenie suﬁtów i półek.

Silnik PowerBlade został opracowany, aby
zapewniać dużą prędkość, wydajną pracę i
precyzyjne zbieranie zanieczyszczeń na
poziomie nasadki.

Dwa poziomy prędkości

Technologia PowerCyclone 7

Szybkie dotarcie do trudno dostępnych
zakamarków

Technologia PowerCyclone 7 natychmiastowo
oddziela kurz od powietrza, dzięki czemu moc
ssania pozostaje wysoka na dłużej.

Dwa ustawienia prędkości dostosowane do
różnych typów podłogi i zanieczyszczeń.
Jedno ładowanie wystarcza na 30 minut

Odkurzacz SpeedPro jest elastyczny i łatwo
nim manewrować. Pojemnik na kurz znajduje
się na górze urządzenia, co pozwala na
utrzymywanie mniejszego kąta w stosunku do
podłogi, a nawet odkurzanie w zupełnie
płaskiej pozycji, aby dotrzeć do przestrzeni pod
niskimi meblami.

Zmywalny ﬁltr

Higieniczne opróżnianie
Dzięki wydajnym akumulatorom litowojonowym 18 V jedno ładowanie wystarcza na
30 minut pracy w trybie normalnym i 15 minut
w trybie Turbo.

System ﬁltracji sprawia, że do silnika traﬁa
wyłącznie czyste powietrze, tym samym
zapewniając dużą prędkość powietrza i wysoką
wydajność przez dłuższy czas.

Odkurzacz jest wyposażony w pojemnik na
kurz, który można łatwo wyjmować i opróżniać
w higieniczny sposób, nie powodując
powstawania kłębów kurzu.
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Dane techniczne
Wydajność
Nadmuch (maks.): Do 800 l/min
Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion
Napięcie baterii: 18 V
Czas ładowania: 5 godzin
Czas pracy: 30 minuta(y)
Czas działania (w trybie turbo): 15 minuta(y)
Poziom głośności: 80 dB

Wykończenie
Stylistyka: 2 w 1
Kolor: Głęboka czerń
Filtracja
Pojemność pojemnika na kurz: 0,4 L
Filtr silnika: Zmywalny ﬁltr

Parametry użytkowe
Uchwyt do przenoszenia: Góra
Typ kółek: Gumowe

Nasadki i akcesoria
Standardowa nasadka: Nasadka zasysająca
180°
Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy,
Szczelinówka, Zintegrowana szczotka, Stacja
dokująca montowana na ścianie
Waga i wymiary
Waga produktu: 2,43 kg
Zrównoważony rozwój
Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
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