
 

Aspirator vertical
fără fir

SpeedPro

 
Cap de aspirare la 180°

21,6 V, până la 40 min.

2 în 1: aspirator clasic şi portabil

LED-uri în capul de aspirare

 

FC6725/01

Rapid. Putere de acţiune, chiar şi

în locurile cele mai dificile

Noul aspirator fără fir SpeedPro oferă curăţare rapidă, cu acţiune puternică. Este

echipat cu cap de aspirare la 180° pentru adunarea precisă a murdăriei, chiar şi în

cele mai dificile locuri – aproape de pereţi şi de mobilier şi în colţuri.

Curăţare rapidă cu acţiune puternică

Adună până la 98 % din praf şi murdărie la fiecare trecere

LED-urile din capul de aspirare scot la iveală praful şi murdăria ascunse

Două setări de viteză pentru a se potrivi diferitelor pardoseli şi tipuri de murdărie

Curăţare eficientă, neîntreruptă

Până la 40 min. de putere de curăţare cu baterii Li-ion de 21,6 V

Unitate portabilă, accesoriu pentru spaţii înguste şi perie integrate

Ajunge rapid peste tot, chiar şi sub mobila joasă

Design unic al compartimentului de praf, care se goleşte fără nori de praf

Viteză ridicată a aerului pentru performanţă de durată

Motorul PowerBlade este proiectat pentru viteză ridicată a aerului

PowerCyclone 7 menţine o performanţă puternică mai mult timp

Filtrul lavabil asigură o viteză ridicată a aerului mai mult timp*



Aspirator vertical fără fir FC6725/01

Repere

Cap de aspirare la 180°

Capul de aspirare la 180° este proiectat pentru

aspirarea puternică şi precisă a până la 98 %

din praf şi murdărie la fiecare trecere, pe toate

tipurile de pardoseli, chiar şi în locurile greu

accesibile.

Cap de aspirare cu LED

Praful, scamele, firele de păr şi firimiturile sunt

uşor de identificat şi aspirat datorită luminilor

LED din capul de aspirare SpeedPro. LED-

urile din capul de aspirare scot la iveală praful

şi murdăria ascunse în timp ce dispozitivul se

deplasează.

Două setări de viteză

Două setări de viteză pentru a se potrivi

diferitelor pardoseli şi tipuri de murdărie.

Timp de funcţionare de până la 40 de minute

Bateriile litiu-ion de 21,6 V de înaltă

performanţă oferă până la 40 de minute de

funcţionare în modul normal şi 20 de minute în

modul Turbo înainte de a trebui reîncărcate.

Accesorii integrate

Accesoriile sunt simplu de utilizat cu un singur

clic. Cu unitatea portabilă detaşabilă,

SpeedPro se comportă ca două dispozitive

într-unul singur. Accesoriul cu perie este

integrat în tub, pentru a fi întotdeauna la

îndemână pentru curăţarea tavanelor şi a

rafturilor.

Ajunge rapid peste tot

SpeedPro este flexibil şi uşor de manevrat.

Compartimentul de praf este în partea

superioară, ceea ce permite un unghi mai mic.

În plus, poate sta complet lipit de podea pentru

a ajunge sub mobila joasă.

Golire igienică

Compartimentul pentru praf al aspiratorului

poate fi scos şi golit uşor şi igienic, fără a

provoca niciun nor de praf.

Motor PowerBlade

Motorul PowerBlade este proiectat pentru

viteză ridicată a aerului, pentru a permite o

aspirare puternică şi precisă la nivelul capului

de aspirare.

PowerCyclone 7

Tehnologia PowerCyclone 7 separă imediat

praful din aer, pentru a menţine o performanţă

puternică mai mult timp.
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Specificaţii

Performanţă

Flux de aer (max): Până la 800 l/min

Tip baterie: Li-ion

Tensiune baterie: 21,6 V

Durată de încărcare: 5 ore

Durată de funcţionare: 40 minute

Timp de funcţionare (turbo): 20 minute

Nivel de zgomot: 80 dB

Uşurinţă în utilizare

Mâner pentru transport: Tabel de pagini

Model roţi: Cauciuc

Design

Caracteristici de design: 2-în-1

Culoare: Verde oliv

Filtrare

Capacitate praf: 0,4 l

Filtru pentru motor: Filtru lavabil*

Capete de aspirare şi accesorii

Cap de aspirare standard: Cap de aspirare la

180°

Accesorii incluse: Adaptor de alimentare,

Accesoriu pentru spaţii înguste, Perie integrată,

Staţie de andocare cu montare pe perete

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 2,48 kg

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

* Spală filtrul numai manual la fiecare 2 săptămâni,

pentru performanţe optime. Stoarce-l până când apa

este curată. Lasă-l să se usuce 24 de ore înainte de a-l

folosi din nou.
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