
 

Безкабелна вертикална

прахосмукачка

SpeedPro

  Накрайник засмукване,180°

21,6 V До 40 мин

2 в 1: ръчна и за прах

Светодиодни светлини в

накрайника

 

FC6725/01

Бърза. Невероятен обсег дори и

до най-труднодостъпните места

Новата безкабелна прахосмукачка SpeedPro осигурява бързо чистене с невероятен обсег.

Оборудвана с накрайник за засмукване на 180°за прецизно събиране на мръсотия дори и на

най-трудните места – в близост до стени, мебели и в ъглите.

Бързо чистене, с невероятен достъп

Улавя до 98% от праха и замърсяванията с всяко движение

Светодиодните светлини в накрайника разкриват незабележим прах и мръсотия

Две настройки за скорост за различни видове подови настилки и мръсотия

Ефективно почистване без прекъсване

До 40 мин почистваща сила С 21,6 V литиево-йонни батерии

Вграденo преносимo устройство, накрайник за тесни места и четка

Бърз достъп навсякъде, дори под ниски мебели

Уникалната разработка на контейнер за прах изпразва без облаци от прах

Висока скорост на въздуха за дълготрайна производителност

Моторът PowerBlade е разработен за висока скорост на въздуха

PowerCyclone 7 поддържа висока ефективност за по-дълго

Миещ се филтър осигурява висока скорост на въздуха за по-дълго*
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Акценти

Накрайник засмукване,180°

Накрайникът за засмукване на 180° е разработен за

прецизно и мощно събиране на до 98% от праха и

замърсяванията с всяко движение, от всички видове

подови настилки, дори в трудно достъпни места.

Накрайник със светодиодна лампа

Прах, пух, косми и трохи – лесно се забелязват и

улавят благодарение на светодиодните светлини в

накрайника SpeedPro. Светодиодните светлини в

накрайника разкриват незабележим прах и мръсотия

в движение.

Две скорости

Две настройки за скорост за различни видове подови

настилки и мръсотия.

До 40 минути време на работа

Високопроизводителни 21,6 V литиево-йонни

батерии осигуряват до 40 минути в нормален режим

и 20 минути в турбо режим, преди да презаредите.

Вградени аксесоари

Аксесоарите са лесни за употреба с едно щракване.

Подвижният вертикален блок прави SpeedPro две

устройства в едно. Четката е вградена в тръбата, така

че да е винаги подръка за почистване на тавани и

рафтове.

Бърз достъп навсякъде

SpeedPro е гъвкава и лесна за маневриране.

Контейнерът за прах е отгоре, което позволява по-

малък ъгъл и дори се изравнява с пода, за да достигне

под ниските мебели.

Хигиенично изпразване

Контейнерът за прах на прахосмукачката се премахва

лесно и се изпразва хигиенично, без да образува

облаци от прах.

Мотор PowerBlade

Моторът PowerBlade е разработен за висока скорост

на въздуха, за да осигури мощно, прецизно събиране

в накрайника.

PowerCyclone 7

Технологията PowerCyclone 7 незабавно отделя

праха от въздуха за поддържане на висока

ефективност за по-дълго.
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Спецификации

Представяне

Въздушен поток (макс.): До 800 л/мин.

Тип батерия: Литиево-йонна

Напрежение на батерията: 21,6 V

Време за зареждане: 5 час(а)

Продължителност на работа: 40 минута(и)

Време на работа (турбо):

20 минута(и)

Ниво на силата на звука: 80 dB

Употреба

Дръжка за носене: Горе

Тип на колелата: Гумени

Дизайн

Компоненти на конструкцията: "2 в 1"

Цвят: Greek Green

Филтриране

Вместимост за прах: 0,4 л

Филтър на мотора: Миещ се филтър*

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Накрайник засмукване,180°

Приложени аксесоари: Променливотоков адаптер за

захранване, Тесен накрайник, Вградена четка,

Закрепване при монтиране на стена

Тегло и размери

Тегло на продукта: 2,48 кг

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

* Измивайте филтъра на всеки 2 седмици само на ръка за оптимална

производителност. Изстискайте, докато водата стане чиста.

Оставете го да изсъхне за 24 часа преди повторна употреба.
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