
 

Sladdlös
handdammsugare

SpeedPro

 
180° sugmunstycke

21,6 V, upp till 40 min

2-i-1: dammsugare och
handdammsugare

 

FC6724/01

Snabb. Stor räckvidd, även

i de tuffaste utrymmena

Nya SpeedPro sladdlös dammsugare rengör snabbt och har stor räckvidd. Den är

utrustad med ett sugmunstycke på 180° som kan suga upp smuts med precision,

även på de mest svåråtkomliga ställen, nära väggar, möbler och i hörn.

Rengör snabbt och har stor räckvidd

Fångar upp upp till 98 % av damm och smuts i varje drag

Två hastighetsinställningar för att passa olika golv och typer av smuts

Oavbruten, effektiv rengöring

Upp till 40 minuters rengöringskraft med 21,6 V litiumjonbatterier

Integrerad handenhet, fogmunstycke och borste

Kommer snabbt åt alla platser, även under låga möbler

Unik dammbehållardesign tömmer utan dammoln

Hög lufthastighet ger prestanda och hållbarhet

PowerBlade-motorn är konstruerad för hög lufthastighet

PowerCyclone 7 upprätthåller höga prestanda längre

Tvättbart filter garanterar hög lufthastighet längre*



Sladdlös handdammsugare FC6724/01

Funktioner

180° sugmunstycke

180° sugmunstycke är utformat för exakt och

kraftfull borttagning av upp till 98 % damm och

smuts i varje drag på alla golvtyper, även

svåråtkomliga ställen.

Två hastighetsinställningar

Två hastighetsinställningar för att passa olika

golv och typer av smuts.

Upp till 40 minuters körtid

Högpresterande 21,6 V litiumjonbatterier ger

upp till 40 minuters drifttid i normalt läge och

20 minuter i turboläge innan du behöver ladda.

Integrerade tillbehör

Tillbehören är enkla att använda med ett klick.

Den löstagbara handenheten gör SpeedPro till

två enheter i en. Borsttillbehöret är integrerat i

röret så att du alltid har det till hands för

rengöring av tak och hyllor.

Kommer snabbt åt alla platser

SpeedPro är flexibel och lätt att hantera.

Dammbehållaren sitter överst, vilket ger en

lägre vinkel så att du kommer åt under låga

möbler.

Hygienisk tömning

Dammsugarens dammbehållare är enkel att ta

bort och töms hygieniskt utan att skapa

dammoln.

PowerBlade-motor

PowerBlade-motorn är konstruerad för hög

lufthastighet, för att möjliggöra kraftfull

borttagning på munstycksnivå.

PowerCyclone 7

PowerCyclone 7-tekniken separerar snabbt

damm från luft, för att bibehålla höga

prestanda längre.

Tvättbart filter

Filtersystemet fångar upp upp till 99 % av

pollen och mögelsporer och återför ren luft till

motorn, vilket ger hög lufthastighet och längre

prestanda.
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Specifikationer

Prestanda

Luftflöde (max): Upp till 800 l/min

Batterityp: Litiumjon

Batterispänning: 21,6 V

Laddningstid: 5 timmar

Drifttid: 40 minuter

Körtid (turbo): 20 minuter

Ljudnivå: 80 dB

Användbarhet

Bärhandtag: Toppmatad

Hjultyp: Gummi

Design

Designegenskaper: 2-i-1

Färg: Mörk kungsblå

Filtrering

Dammkapacitet: 0,4 L

Motorfilter: Tvättbart filter*

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: 180° sugmunstycke

Medföljande tillbehör: Nätadapter,

Fogmunstycke, Inbyggd borste, Väggmonterad

dockning

Vikt och mått

Produktens vikt: 2,48 kg

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

* Tvätta filtret varannan vecka för hand för bästa

prestanda. Krama tills vattnet är rent. Låt det torka i 24

timmar innan det används igen.
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