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Rychlý. Kombinace 3 v 1 s vysavačem,

mopem a ručním vysavačem

Nový bezdrátový vysavač SpeedPro Aqua umožňuje rychlé čištění s dosahem i do

těch nejobtížnějších míst. Je vybaven sací hubicí 180° pro přesné vysávání nečistot

a jedinečným systémem vysávání a vytírání.

Rychlé čištění, velký dosah

Zachytí až 98 % prachu a nečistot při každém tahu

Žárovky LED v sací hubici odhalí skrytý prach a špínu

Čištění 3 v 1 bez přerušení

Vysávání, stírání a ruční vysávání s odstraněním až 99 % bakterií

Na více typů nečistot, režim AquaBoost na odolnější špínu

Až 50 min. výkonného vysávání s 21,6V bateriemi Li-Ion

Integrovaná přenosná jednotka, štěrbinový a kartáčový nástavec

Všude rychle dosáhnete, i pod nízký nábytek

Prachová nádoba se díky jedinečnému designu vyprazdňuje bez oblaků prachu

Mini turbo kartáč na rychlé čištění měkkých povrchů

Vysoká rychlost vzduchu pro dlouhodobý výkon

Motor PowerBlade je navržen pro silné proudění vzduchu

Technologie PowerCyclone 7 zachovává silný výkon po delší dobu

Omyvatelný filtr zajišťuje vysokou rychlost proudění vzduchu po delší dobu*
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Přednosti

Sací hubice 180 °

Sací hubice 180° je určena pro přesné

a výkonné vysátí až 98 % prachu a nečistot při

každém tahu na všech typech podlah, dokonce

i na obtížně přístupných místech.

Hubice LED

Díky žárovkám LED v sací hubici SpeedPro si

snadno všimnete prachu, chomáčů, vlasů

i drobků a zachytíte je. Žárovky LED v hubici

odhalí skrytý prach a nečistoty přímo při

vysávání.

Systém vysávání a vytírání

Jedinečný systém vysávání a stírání pomáhá

odstranit až 99 % bakterií najednou. Řízené

vypouštění vody udržuje optimální vlhkost

u všech tvrdých podlah po celou dobu čištění.

Polštářky z mikrovlákna je možné prát ručně

nebo v pračce.

Doba provozu až 50 minut

Vysoce výkonné 21,6V lithium-iontové baterie

zajistí až 50 minut provozu v normálním režimu

a 22 min v režimu Turbo, než je musíte znovu

nabíjet.

Integrované příslušenství

Příslušenství se používá snadno a jedním

stiskem. Díky odnímatelné přenosné jednotce

je SpeedPro dvěma zařízeními v jednom.

Kartáčový nástavec je integrovaný do trubice,

takže je vždy po ruce pro čištění stropů a polic.

Všude rychle dosáhnete

Zařízení SpeedPro je flexibilní a snadno se

s ním pohybuje. Prachová nádoba je nahoře,

což umožňuje nižší úhel, a dokonce zcela

přiléhá naplocho k podlaze, takže se dostanete

i pod nízký nábytek.

Mini turbokartáč

Hubice s Mini turbo kartáčem je ideální pro

odstraňování zvířecích chlupů z čalounění,

křesel a koberců. Je kompaktní, výkonný

a efektivní.

Motor PowerBlade

Motor Powerblade je zkonstruován pro silné

proudění vzduchu, což umožňuje výkonné

a přesné zachytávání nečistot na úrovni trysky.

Technologie PowerCyclone 7

Technologie PowerCyclone 7 okamžitě

odděluje prach od vzduchu, takže si zachovává

silný výkon po delší dobu.

Režim AquaBoost

Režim AquaBoost na rychlejší čištění

odolnějších nečistot.
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Specifikace

Výkon

Proud vzduchu (max.): Až 800 l/min

Typ baterie: Lithium-iontová

Napětí baterie: 21,6 V

Doba nabíjení: 5 hodin

Doba chodu: 50 minut

Doba provozu (turbo): 22 minut

Úroveň síly zvuku: 80 dB

Pokrytí plochy na jednu nádržku: 60 m²

Použitelnost

Rukojeť pro přenášení: Na horní straně

Kapacita nádržky na čistou vodu (max.):

0,28 L

Použitelné čisticí prostředky: čirý čisticí

prostředek nebo pouze voda

Typ koleček: Pogumovaná

Design

Vlastnosti designu: 3 v 1

Barva: Metalická tmavě opálová

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 0,4 L

Filtr motoru: Omyvatelný filtr*

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Vysává a vytírá

Přídavná hubice: Sací hubice 180 °, Mini

turbokartáč

Obsahuje příslušenství: Adaptér napájení ze

sítě, Nástavec pro štěrbiny, Polštářek

z mikrovlákna, Integrovaný kartáč, Dokování

s upevněním na zdi, Nádržka na vodu

Hmotnost a rozměry

Hmotnost produktu: 2,45 kg

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

* Filtr každé 2 týdny omyjte pouze ručně, abyste dosáhli

optimálního výkonu. Promývejte, dokud není odtékající

voda čistá. Před opětovným použitím nechte sušit

24 hodin.
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