
 

Ledningsfri, håndstøvsuger
med skaft

SpeedPro

 
Mundstykke 180° sugning

21,6 V, op til 40 min.

2-i-1: støvsuger og
håndstøvsuger

 

FC6724/01

Hurtig. Lang rækkevidde,

selv vanskelige steder

Den nye SpeedPro-støvsuger uden ledning giver en hurtig rengøring med en

effektiv rækkevidde. Den er udstyret med et sugemundstykke med 180°

rækkevidde til præcis opsamling af snavs, selv på de sværest tilgængelige steder –

tæt på mure, møbler og i hjørnerne.

Rengør hurtigt, med effektiv rækkevidde

Fanger op til 98% af støv og snavs i hvert strøg

To hastighedsindstillinger, som passer til forskellige typer gulve og snavs

Kontinuerlig, effektiv rengøring

Op til 40 min. rengøringseffekt med 21,6 V Li-ion-batterier

Integreret håndholdt enhed, sprækkemundstykke og børste

Nemt at nå alle steder, selv under lave møbler

Unikt støvbeholderdesign tømmes uden støvskyer

Høj lufthastighed giver en vedvarende præstation

Powerblade-motoren er udviklet til høj lufthastighed

Powercyclone 7 opretholder stærk ydeevne i længere tid

Vaskbart filter sikrer høj lufthastighed i længere tid*
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Vigtigste nyheder

Mundstykke 180° sugning

Mundstykket til 180° sugning er designet til

præcis og effektiv opsamling af op til 98% støv

og snavs i hvert strøg på alle typer gulve, selv

på de svært tilgængelige steder.

To hastighedsindstillinger

To hastighedsindstillinger, som passer til

forskellige typer gulve og snavs.

Op til 40 minutters arbejdstid

Højtydende 21,6 V litiumionbatterier giver op til

40 minutters arbejdstid i normal tilstand og 20

minutter i Turbo-tilstand, før du skal

genoplade.

Integreret tilbehør

Tilbehøret er nemt at bruge med et enkelt klik.

Den aftagelige håndholdte enhed gør

SpeedPro til to enheder i én. Børsten er

integreret i røret, så den altid er ved hånden til

rengøring af lofter og hylder.

Nemt at nå alle steder

SpeedPro er fleksibel og nem at styre.

Støvbeholderen er placeret oven på, hvilket

giver mulighed for at holde den i en lavere

vinkel og endda holde den helt fladt mod

gulvet, så du kan nå ind under lave møbler.

Hygiejnisk tømning

Støvsugerens støvbeholder kan nemt fjernes og

tømmes hygiejnisk uden at give støvskyer.

PowerBlade-motor

Powerblade-motoren er udviklet til høj

lufthastighed for at aktivere effektiv og præcis

opsamling på mundstykkeniveau.

PowerCyclone 7

Powercyclone 7-teknologi adskiller støv fra

luften med det samme for at opretholde stærk

ydeevne i længere tid.

Vaskbart filter

Filtersystemet opfanger op til 99 % af pollen

og mugsporer og sender ren luft tilbage til

motoren for at sikre høj lufthastighed og

længerevarende ydeevne.
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Specifikationer

Performance

Luftstrøm (maks.): Op til 800 l/min

Batteritype: Li-ion

Batterispænding: 21,6 V

Opladningstid: 5 time(r)

Arbejdstid: 40 minut(ter)

Arbejdstid (turbo): 20 minut(ter)

Lydniveau: 80 dB

Brugervenlighed

Bærehåndtag: Top

Hjultype: Gummi

Design

Designfunktioner: 2-i-1

Farve: Mørk kongeblå

Filtrering

Støvkapacitet: 0,4 L

Motorfilter: Vaskbart filter*

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: Mundstykke 180°

sugning

Inklusive tilbehør: AC-strømadapter,

Sprækkemundstykke, Integreret børste,

Vægmonteret docking

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 2,48 kg

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

* Vask filteret hver anden uge udelukkende i hånden for

at opnå optimal ydeevne. Klem, indtil vandet er rent.

Lad det tørre i 24 timer, før det bruges igen.
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