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Pidä se poissa näkyvistä!

Erittäin pienikokoinen, mukana säilytyslaatikko
Tämä todella pienikokoinen pölynimuri on kevyt käyttää ja helppo säilyttää. Pölynimurin 
tarvikkeet voi säilyttää siististi kätevässä muovisessa säilytyslaatikossa. Pölynimurissa 
käytetään S-bag-pölypusseja.

Monipuoliset säilytysratkaisut
• Kestävä ja hygieeninen muovinen säilytyslaatikko

Tehokasta siivousta
• 1600 watin moottori ja enintään 300 watin imuteho

Puhdas sisäilma
• HEPA-suodatin suodattaa poistoilman erittäin tehokkaasti

Helppokäyttöinen
• Metallinen teleskooppiputki

Hygieeninen pölypussin poisto
• S-bag on tavallinen, vaihdettava pölypussi



 Kestävä ja hygieeninen muovinen 
säilytyslaatikko

Kätevässä säilytyslaatikossa on erillinen väliseinä 
letkun säilyttämiseen. Laatikossa voi säilyttää myös 
suuttimen, putken ja tarvikkeita pölynimurin 
yläpuolella. Siihen mahtuvat myös muut 
siivoustarvikkeet, kuten liinat ja suihkeet. Myös 
kotelon tasaisen kannen päällä voi säilyttää tavaroita.

HEPA-suodatin

Tämä HEPA-suodatin kerää haitallisia 
mikrohiukkasia, jotka aiheuttavat 
hengitystieallergioita. HEPA-suodattimen 
puhdistaminen puolen vuoden välein ja vaihtaminen 
kahden vuoden välein varmistaa tehokkaan 
suodatuksen.

S-bag-pölypussi

S-bag on tavallinen, yleisesti saatava poistosuodatin, 
jonka logo on helppo tunnistaa. Se sopii Philipsin, 
Electroluxin, AEG:n, Voltan ja Tornadon 
pölynimureihin.
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Muotoilu
• Väri: Mariininsininen

Suorituskyky
• Syöttöteho (enintään): 1600 W
• Tuloteho (IEC): 1400 W
• Imuteho (enintään): 300 W
• Alipaine (enintään): 36 kPa
• Ilmankierto (enintään): 36 l/s
• Käyntiääni (Lc IEC): 84 dB

Suodatus
• Pölykapasiteetti: 2 l
• Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
• Poistosuodatin: Pestävä HEPA-suodatin

Käytettävyys
• Toimintasäde: 9 m

• Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen 
teleskooppiputki

• Kantokahva: Päällä ja edessä
• Pölypussi täynnä -ilmaisin
• Johto: Kartiomainen
• Tauko- tai säilytyspidike: Takaisin
• Renkaan tyyppi: Muovinen
• Johdon pituus: 6 m

Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Vakiosuutin: Lattia-/mattosuutin
• Lisäsuutin: Parkettisuutin
• Lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
• Lisätarvikkeiden säilytys: Säilytyslaatikossa

Paino ja mitat
• Paino: 3,5 kg
•
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