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Opbevar den ude af syne!

Ultrakompakt, med opbevaringsboks
Takket være det ultrakompakte design vejer denne støvsuger ikke ret meget og er nem 
at gemme væk. Støvsuger og tilbehør opbevares nemt efter brug i den praktiske 
opbevaringsboks. Denne støvsuger er også kompatibel med s-bag.

Effektiv rengøring
• 1400 W motor genererer 250 W sugestyrke

Nem opbevaring af tilbehør i praktisk boks
• Plastikbelagt papkasse med bakke til tilbehør

Hygiejnisk fjernelse af støvpose
• s-bag standard-engangsstøvpose



 Plastikbelagt papkasse med bakke til 
tilbehør

Denne emballage er fremstillet af plastbelagt pap for 
at forlænge dens levetid, når den bruges til 
opbevaring. Den indeholder en skilleplade i pap, så 
slangen kan opbevares adskilt fra støvsugeren, samt 
en papbakke til opbevaring af mundstykke, rør og 
tilbehør.

s-bag

s-bag er standard-engangsstøvposen, der kan fås 
overalt og er nem at genkende på sit logo. Den 
passer til posestøvsugere fra Philips, Electrolux, 
AEG, Volta og Tornado.
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Design
• Farve: Marineblå

Ydeevne
• Indgangseffekt (maks.): 1400 W
• Indgangseffekt (IEC): 1200 W
• Sugeeffekt (maks.): 250 W
• Vakuum (maks.): 28 kPa
• Luftstrøm (maks.): 34 l/s
• Støjniveau (Lc IEC): 84 dB

Filtrering
• Støvkapacitet: 2 l
• Støvposens type: s-bag
• Udstødningsfilter: AFS-mikrofilter

Brugervenlighed
• Aktionsradius: 9 m

• Rørtype: 3-delt plastikrør
• Bærehåndtag: Top og front
• Indikator for fuld støvpose
• Kobling: Konisk
• Parkering eller opbevaring: Tilbage
• Hjultype: Plastik
• Styrkekontrol: Nej
• Ledningslængde: 6 m

Mundstykke og tilbehør
• Standardmundstykke: Universalmundstykke
• Tilbehør: Sprækkemundstykke
• Opbevaring af tilbehør: Opbevaringsboks i 

plastbelagt pap

Vægt og dimensioner
• Vægt: 3,5 kg
•
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