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Gyors. Hatékony hozzáférés a legnehezebben

elérhető helyekhez is

Az új SpeedPro vezeték nélküli porszívó gyors tisztítást tesz lehetővé hatékony

hozzáféréssel. Az alapos porgyűjtés érdekében 180°-os szívófejjel van felszerelve,

amely a legnehezebben elérhető szegletekből, a falak és a bútorok mellől, illetve a

sarkokból is eltávolítja a szennyeződéseket.

Gyors tisztítás hatékony hozzáféréssel

Egyetlen mozdulattal képes felszedni a por és a kosz 98%-át

A szívófejben található LED-ek felfedik a megbújó port és szennyeződéseket

Két sebességfokozat a különböző padlókhoz és szennyeződéstípusokhoz

Megszakítás nélküli, hatékony tisztítás

Akár 40 percig tartó tisztítóerő a 21,6 V-os lítiumion-akkumulátorokkal

Beépített kézi egység, réstisztító szívófej és kefe

Gyors hozzáférés mindenhol, akár alacsony bútorok alatt is

Az egyedülálló portartályos kialakítás porfelhőképződés nélkül teszi lehetővé az

ürítést

Mini turbókefe a puha felületek gyors tisztításához

Nagy levegőkifúvási sebesség a tartós teljesítmény érdekében

A PowerBlade motort nagy levegőkifúvási sebességre tervezték

A PowerCyclone 7 hosszabb ideig képes a nagy teljesítmény fenntartására

A mosható szűrő hosszabb ideig biztosít nagy levegőkifúvási sebességet*
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Fénypontok

180°-os szívófej

A 180°-os szívófejet úgy tervezeték, hogy

minden típusú padlóról, egyetlen mozdulattal,

pontosan és erőteljesen távolítsa el a por és a

szennyeződések akár 98%-át, akkor is, ha azok

nehezen elérhetők.

LED-es szívófej

A por, a szöszök és a morzsák a SpeedPro

szívófejében található LED-lámpák

segítségével könnyedén észrevehetők és

begyűjthetők. A szívófejben található LED-ek

menet közben felfedik a port és a

szennyeződéseket.

Akár 40 perc-es üzemidő

A nagy teljesítményű, 21,6 V-os lítiumion-

akkumulátorok akár 40 perces normál és 20

perces turbó üzemmódú működésre képesek a

következő feltöltésig.

Beépített tartozékok

A tartozékok egyetlen kattintással könnyedén

használhatók. A leválasztható kézi egység

révén a SpeedPro két eszközt tartalmaz egy

eszközben. A kefetartozék a csőbe van építve,

ezért mindig kézre esik a mennyezet és a

polcok tisztításához.

Gyors hozzáférés mindenhol

A SpeedPro rugalmas és könnyedén

irányítható. A tetején található portartálynak

köszönhetően alacsony szögbe vagy akár

teljesen a padlóval egy vonalba helyezhető,

így az alacsony bútorok alatti területeket is

képes elérni.

Higiénikus tisztítás

A porszívó portartálya könnyedén eltávolítható

és higiénikusan kiüríthető, anélkül, hogy

porfelhőt képezne.

Mini turbókefe

A mini turbókefe ideális az állatszőrök kárpitról,

székekről és szőnyegekről való eltávolításához.

Kompakt, nagy teljesítményű és hatékony.

PowerBlade motor

A PowerBlade motort nagy levegőkifúvási

sebességre tervezték, így a szívófejnél

erőteljes és pontos begyűjtést tesz lehetővé.

PowerCyclone 7

A PowerCyclone 7 technológia azonnal

elkülöníti a port a levegőtől, így hosszabb

ideig képes a nagy teljesítmény fenntartására.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Légáram (max.): Akár 800 l/min

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Feszültség: 21,6 V

Töltési idő: 5 óra

Működési idő: 40 perc

Működési idő (turbó): 20 perc

Zajszint: 80 dB

Felhasználhatóság

Hordfogantyú: Felső rész

Keréktípus: Gumi

Kialakítás

Kiviteli jellemzők: Kettő az egyben

Szín: Tengerkék

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,4 L

Motorvédő szűrő: Mosható szűrő*

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: 180°-os szívófej

Kiegészítő szívófej: Mini turbókefe

Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati

adapter, Réstisztító szívófej, Beépített kefe,

Falra szerelhető dokkoló, Extra mosható szűrő

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 2,48 kg

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

* Az optimális teljesítmény érdekében a szűrőt

kéthetente mossa, kizárólag kézzel. Addig ismételje az

összenyomást, amíg a távozó víz tiszta nem lesz. A

következő használat előtt hagyja száradni 24 órán át.
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