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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.

Flere opbevaringsmuligheder

Holdbar og hygiejnisk plastikboks

Effektiv rengøring

1600 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke

Ren luft i hjemmet

HEPA-filter til perfekt filtrering af udstødningsluften

Hygiejnisk fjernelse af støvpose

s-bag standard-engangsstøvpose



Støvsuger med pose FC8210/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

Holdbar og hygiejnisk plastikboks

Den skræddersyede opbevaringsboks har et

rum til opbevaring af slangen og en bakke over

støvsugeren til mundstykke, rør og tilbehør.

Andet rengøringsudstyr, som f.eks. klude, spray

osv., kan ligeledes lægges i boksen, som er

med fladt låg, så der kan opbevares ting

ovenpå.

HEPA-filter

Dette HEPA-filter opfanger skadeligt

mikroskopisk utøj, der kan forårsage

luftvejsallergi. For at sikre fortsat effektiv

filtrering skal HEPA-filteret udskiftes hver 6.

måned.

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.

Design

Farve: Striking Purple

Filtrering

Støvposens type: s-bag

Støvkapacitet: 2 L

Støvfilter: Vaskbart HEPA-filter

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Tilbehørsopbevaring: I opbevaringsboks af

plastik

Standardmundstykke: Universalmundstykke

Performance

Luftstrøm (maks.): 36 l/s

Indgangseffekt (IEC): 1400 W

Indgangseffekt (maks.): 1600 W

Støjniveau (Lc IEC): 84 dB

Sugeeffekt (maks.): 300 W

Vakuum (maks.): 29 kPa

Brugervenlighed

Aktionsradius: 9 m

Bærehåndtag: Top og front

Ledningslængde: 6 m

Rørkobling: Konisk

Indikator for fuld støvbeholder

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Hjultype: Plastik

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 3,5 kg
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