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Oppbevar den slik at den ikke synes!

Ultrakompakt, med oppbevaringseske
Takket være den ultrakompakte utformingen er denne støvsugeren lett og enkel å 
oppbevare. En hendig oppbevaringsboks i plast oppbevarer støvsugeren og 
rengjøringstilbehør etter bruk. Denne støvsugeren er også kompatibel med s-bag.

Flere oppbevaringsmuligheter
• Holdbar og hygienisk plastboks

Stor rengjøringsevne
• Motoren på 1600 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt

Ren luft i hjemmet ditt
• HEPA-filter for utmerket filtrering av utblåsningsluften

Enkel bruk
• Teleskopisk metallrør

Hygienisk fjerning av støvposen
• s-bag er den standard engangsstøvposen



 Holdbar og hygienisk plastboks

Den skreddersydde oppbevaringsboksen har et rom 
til oppbevaring av slangen, og den har en skuff til 
oppbevaring av munnstykket, røret og tilbehør over 
støvsugeren. Annet rengjøringsutstyr som kluter, 
spray osv. kan også oppbevares i boksen. Boksen har 
et flatt lokk som gjør det mulig å stable andre ting 
oppå den.

HEPA-filter

Dette HEPA-filteret fanger opp skadelige 
mikroskopiske skadedyr som forårsaker 
luftveisallergier. Bytt filteret hver sjette måned for å 
opprettholde den effektive filtreringen.

s-bag

s-bag er den standard engangsstøvposen som er 
tilgjengelig mange steder og enkel å kjenne igjen på 
logoen. Den passer til posestøvsugere fra Philips, 
Electrolux, AEG, Volta og Tornado.
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Utforming
• Farge: Frisk grønn

Ytelse
• Inngangseffekt (maks.): 1600 W
• Inngangseffekt (IEC): 1400 W
• Sugeeffekt (maks): 300 W
• Vakuum (maks.): 29 kPa
• Luftstrøm (maks.): 36 l/s
• Støynivå (Lc IEC): 84 dB

Filtrering
• Støvkapasitet: 2 l
• Støvposetype: s-bag
• Utblåsningsfilter: HEPA-filter som kan vaskes

Brukervennlighet
• Rekkevidde: 9 m

• Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
• Bærehåndtak: Topp og front
• Støvpose full-indikator
• Sammenkobling: Konisk
• Parkerings- eller oppbevaringsassistanse: Tilbake
• Hjultype: Plast
• Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
• Ledningslengde: 6 m

Munnstykker og tilbehør
• Standardmunnstykke: Universalmunnstykke
• Ekstra munnstykke: Parkettmunnstykke
• Tilbehør: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
• Oppbevaring av tilbehør: I oppbevaringsboks

Mål og vekt
• Vekt: 3,5 kg
•
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