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Laikykite nematomoje vietoje!

Ypač kompaktiškas su laikymo dėže
Šis siurblys yra kompaktiškas ir lengvas, jį patogu bet kur laikyti. Pasinaudoję dulkių siurbliu 
ir kitais valymo priedais, juos tvarkingai galite laikyti patogioje dėžėje. Šiam siurbliui taip pat 
tinka „S-bag“ maišeliai.

Priedus paprasta laikyti dėžėje
• Plastikinė kartoninė dėžė su priedų dėklu

Didelis valymo galingumas
• 1600 W variklis generuoja maks. 300 W siurbimo galią

Švarus oras jūsų namuose
• HEPA filtras užtikrina puikų išmetamojo oro filtravimą

Higieniškas dulkių maišelio pašalinimas
• „S-bag“ yra standartinis vienkartinis dulkių maišelis



 Plastikinė kartoninė dėžė su priedų 
dėklu

Ši pakuotė pagaminta iš plastiku dengto kartono, 
siekiant padidinti naudojimo trukmę, kai ji naudojama 
laikyti. Joje yra kartotinės pertvaros, skirtos laikyti 
žarną atskirai nuo vakuuminio siurblio ir kartoninis 
dėklas, skirtas laikyti antgalį, vamzdžius ir priedus virš 
vakuuminio siurblio.

HEPA filtras

Šis HEPA filtras sugaudo kenksmingas mikroskopines 
daleles, kurios sukelia alergijas kvėpavimo takams. 
Kad filtravimas būtų efektyvus, keiskite HEPA filtrą 
kas 6 mėnesius.

„S-bag“

„S-bag“ yra standartinis vienkartinis dulkių maišelis, 
kurį galima gauti visur ir jį lengvai atpažinsite pagal jo 
logotipą. Tinka dideliems „Philips“, „Electrolux“, 
„AEG“, „Volta“ ir „Tornado“ dulkių siurbliams.
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Konstrukcija
• Spalva: Ryškiai violetinė spalva

Filtravimas
• Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
• Dulkių tūris: 2 l
• Išmetimo filtras: HEPA plaunamas filtras

Antgaliai ir priedai
• Priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
• Priedų laikymas: Plastiku aptrauktoje kartoninėje 

laikymo dėžėje
• Standartinis antgalis: Universalus antgalis

Veiksmingumas
• Oro srovė (maks.): 35 l/s
• Įeinanti energija (IEC): 1400 W

• Įeinanti energija (maks.): 1600 W
• Triukšmo lygis (Lc IEC): 84 dB
• Siurbimo galia (maks.): 300 W
• Siurbimas (maks.): 29 kPa

Naudojimo trukmė
• Veikimo spindulys: 9 m
• Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
• Laido ilgis: 5 m
• Vamzdžio sujungimas: Kūginis
• Pilno dulkių maišelio indikatorius
• Vamzdžio tipas: Trijų dalių teleskopinis vamzdis
• Su ratukais: Plastikas

Svoris ir matmenys
• Gaminio svoris: 3,5 kg
•
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