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Tinka visoms grindims

Universali jungtis

Su prijungimo adapteriu

 

FC8075/01

3 valymo veiksmai vienu metu
su šoniniais šepečiais ir didele priekine anga

Unikalusis „TriActive+“ antgalis vienu metu atlieka 3 valymo veiksmus ir užtikrina nepriekaištingą rezultatą. Antgalį

galima naudoti visų tipų grindims, o dėl naudojamo prijungiamo adapterio jis yra universalus.

Didelis valymo efektyvumas

Didelė priekinė anga dideliems trupiniams

Šoniniai šepečiai valyti palei sienas

Padas, skirtas surinkti visas dulkes

Siurbimo galia 3 kryptimis

Tinka visoms kietoms grindims ir kilimams

Suderinamas su daugeliu dulkių siurblių

Dėl prijungimo adapterio antgalis yra universaliai prijungiamas



„TriActive+“ daugiafunkcis antgalis FC8075/01

Ypatybės Specifikacijos

Didelė priekinė anga

„TriActive+“ angalis, dėl didelės priekinės

angos surenka didesnes daleles.

Šepečio šeriai

„TriActive+“ antgalis šonuose turi minkštus

šepečius, kad būtų patogu valyti palei sienas ir

baldus.

Skirtas surinkti visas dulkes

„TriActive+“ turi specialų padą, kuriuo lengviau

surinkti dulkes nuo kilimų ir kietų grindų.

Siurbimas 3 kryptimis

„TriActive+“ antgalis turi oro kanalus, kuriais

dulkes galima pašalinti antgalio priekiu ir

šonais. Vienu brūkštelėjimu dulkės

pašalinamos iš 3 pusių.

Tinka visoms grindims

Antgalį galima naudoti visiems grindų tipams:

kietoms grindims (parketui, plytelėms,

vinilinėms grindims) ir ypač kilimams.

Universali jungtis

Antgalis pristatomas kartu su prijungimo

adapteriu, todėl jį galima naudoti su „Philips“,

„Miele“, „Electrolux“, „AEG“, „Bosch“,

„Siemens“, „Samsung“, „Rowenta“, „Hoover“,

„LG“, „Panasonic“, „Zelmer“ modeliais ir

daugeliu kitų dulkių siurblių su 32 arba 35 mm

jungtimi.

Priedų specifikacijos

Antgalių skaičius: 1

Adapterių skaičius: 1

Naudojimo trukmė

Vamzdžio sujungimas: Universalus, Kūginis

Tinka naudoti su

„EasyLife“: FC8130 – FC8139, FC8140 –

FC8149

„EasyGo“: FC8082 – FC8083

„CompactGo“: FC8120, FC8121, FC8291

„PowerLife“: FC8320 - FC8329, FC8450 –

FC8459

2000 serija, „PowerGo“: FC8293 – FC8296,

FC8240 – FC8246, FC8250, FC8253, FC8289

3000 serija, „Performer Compact“: FC8383 –

FC8391, FC8370 – FC8379, FC8366 – FC8367

(A+)

5000 serija, „PerformerActive“: FC8650 –

FC8664, FC8580 – FC8593, FC8520 –

FC8527, FC8574 – FC8579, FC8563

„Jewel“: FC9050 – FC9079

„Performer“: FC9150 – FC9179, FC8680 –

FC8682

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8728

7000 serija, „Performer Silent“: FC8779 –

FC8786, FC8741 – FC8745

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957

„SilentStar“: FC9300 – FC9319

PowerPro Compact: FC8370 – FC8379,

FC8515 – FC8517, FC9320 – FC9329,

FC9330 – FC9334, FC9350 – FC9353

PowerPro Active: FC8630 – FC8649, FC9520

– FC9525, FC8670 – FC8679, FC9528 –

FC9533, FC9540, FC9541

„PowerPro“: FC8760 – FC8767, FC8769,

FC8770

„PowerPro Expert“: FC9712 – FC9714,

FC9720 – FC9725, FC9728, FC9732 –

FC9735, FC9729, FC9741 – FC9746

PowerPro Ultimate: FC9911 – FC9912,

FC9919 – FC9934

„Marathon“: FC9200 – FC9225

„Aqua Action“: FC8950 – FC8952

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
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