
 

Trådløs
håndstøvsuger

SpeedPro

 
Munnstykke med 180° suging

21,6 V, opptil 40 min

2-i-1: støvsuger og håndholdt

 

FC6724/01

Rask. Stor rekkevidde, selv

på vanskelige steder

Den nye trådløse SpeedPro-støvsugeren rengjør raskt og har en stor rekkevidde.

Den er utstyrt med et munnstykke på 180° som presist suger opp støv, selv på

vanskelige områder, nær vegger, møbler og i hjørner.

Rask rengjøring med stor rekkevidde

Fang opp opptil 98 % av støv og smuss i hvert drag

To hastighetsinnstillinger som kan tilpasses ulike gulv- og støvtyper

Uforstyrret og effektiv rengjøring

Opptil 40 minutters rengjøring med 21,6 V Li-ion-batterier

Integrert håndholdt enhet, fugemunnstykke og børste

Rask tilgang overalt, selv under lave møbler

Unik design på støvbeholderen sørger for at støvet ikke spres når beholderen tømmes

Høy lufthastighet for langvarig ytelse

PowerBlade-motoren er konstruert for høy lufthastighet

PowerCyclone 7 opprettholder en langvarig høy ytelse

Vaskbart filter sikrer en langvarig høy lufthastighet*



Trådløs håndstøvsuger FC6724/01

Høydepunkter

Munnstykke med 180° suging

Munnstykket med 180° suging er laget for en

kraftig oppsuging av 98 % av støv og smuss på

alle gulvtyper på en presis måte, selv på

vanskelige områder.

To hastighetsinnstillinger

To hastighetsinnstillinger som kan tilpasses

ulike gulv- og støvtyper.

Opptil 40 minutters driftstid

21,6 V litium-ion-batterier med høy ytelse gir

opptil 40 minutters driftstid i normal modus og

20 minutter i Turbo-modus før du må lade.

Integrert tilbehør

Tilbehøret er enkelt å bruke med ett klikk. Den

avtakbare, håndholdte enheten gjør at

SpeedPro er to støvsugere i én og samme

enhet. Børstetilbehøret er integrert i røret, så

det alltid er tilgjengelig for rengjøring av tak og

hyller.

Rask tilgang overalt

SpeedPro er fleksibel og enkel å manøvrere.

Støvbeholderen sitter på toppen for å gi en

lavere vinkel. Den kan til og med bli helt flat

mot gulvet for å komme til under lave møbler.

Hygienisk tømming

Støvsugerens støvbeholder kan enkelt tas av og

tømmes på en hygienisk måte uten at støvet

spres.

PowerBlade-motor

PowerBlade-motoren er konstruert for høy

lufthastighet, slik at munnstykket suger opp

støv kraftig og presist.

PowerCyclone 7

PowerCyclone 7-teknologien skiller

umiddelbart støv fra luften for å opprettholde

en langvarig høy ytelse.

Vaskbart filter

Filtersystemet fanger opptil 99 % av pollen og

muggsopp og fører ren luft tilbake til motoren,

noe som sikrer høy lufthastighet og langvarig

ytelse.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Luftstrøm (maks.): Opptil 800 l/min

Batteritype: Li-ion

Batterispenning: 21,6 V

Ladetid: 5 time(r)

Kjøretid: 40 minutt(er)

Kjøretid (turbo): 20 minutt(er)

Lydnivå: 80 dB

Brukervennlighet

Bærehåndtak: topp

Hjultype: Gummi

Utforming

Funksjoner: 2-i-1

Farge: Mørk kongeblå

Filtrering

Støvkapasitet: 0,4 L

Motorfilter: Vaskbart filter*

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: Munnstykke med 180°

suging

Tilbehør som følger med: AC-strømadapter,

Fugemunnstykke, Integrert børste, Veggmontert

dokking

Mål og vekt

Vekt, produkt: 2,48 kg

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

* Vask filteret kun for hånd annenhver uke for optimal

ytelse. Klem til vannet er rent. La den tørke i 24 timer

før du bruker den igjen.
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