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Дръжте далече от погледа!
Свръхкомпактна, с кутия за прибиране

Благодарение на свръхкомпактната си конструкция, тази прахосмукачка е лека и лесна за прибиране. След употреба

прахосмукачката и приставките могат да бъдат подредено прибрани в удобна кутия. Тази прахосмукачка е съвместима и с

торбите за прах s-bag.

Лесно прибиране на принадлежностите в удобна кутия

Кутия от пресован картон с отделение за принадлежностите

Висока почистваща способност

1400-ватов двигател, създаващ 250 вата засмукваща мощност

Хигиенично изваждане на торбичката за прах

s-bag е стандартната торба за прах за еднократна употреба
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Кутия от пресован картон с отделение за

принадлежностите

Опаковката е направена от пресован картон, за да се

удължи експлоатационния й срок при съхранение.

Във вътрешността има картонен отдел за прибиране

на маркуча отделно от прахосмукачката и картонено

отделение за прибиране на накрайника, тръбите и

приставките над прахосмукачката.

s-bag

s-bag е стандартната торба за прах за еднократна

употреба, предлагана широко и лесно разпознаваема

по нейното лого. Тя е подходяща за прахосмукачки с

торба на Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

Дизайн

Цвят: Морско синьо

Работни показатели

Консумирана мощност (макс.): 1400 W

Входна мощност (IEC): 1200 W

Мощност на засмукване (макс.): 250 W

Вакуум (макс.): 28 kPa

Въздушен поток (макс.):

34 л/сек.

Ниво на шума (Lc IEC): 84 dB

Филтриране

Вместимост за прах: 2 л

Тип на торбата за прах: s-bag

Изходящ филтър: AFS микрофилтър

Използваемост

Радиус на действие: 9 м

Тип на тръбата: Пластмасова тръба от 3 части

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Индикатор за пълна торба за прах

Свързване: Коничен

Помощни принадлежности за съхранение: Назад

Тип на колелата:

Пластмаса

Дължина на кабела: 5 м

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Универсален накрайник

Аксесоари: Тесен накрайник

Съхранение на принадлежностите: В кутия за

съхранение от пресован картон

Тегло и размери

Тегло: 3,5 кг
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