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Förvara den utom synhåll!
Ultrakompakt, med förvaringslåda

Tack vare sin ultrakompakta design är den här dammsugaren lätt och enkel att förvara. Dammsugaren och

tillbehören förvaras i en praktisk plastlåda. Dammsugaren kan även användas med s-bag.

Flera förvaringslösningar

Tålig och hygienisk plastlåda

Stark rengöringskraft

1600 W motor som ger 300 W maximal sugeffekt

Ren luft i hemmet

HEPA-filter för suverän filtrering av utblåsluften

Lättanvänd

Teleskoprör i metall

Hygienisk borttagning av dammsugarpåsen

s-bag är dammsugarpåsen för standardbruk



Dammsugare med påse FC8212/03

Funktioner Specifikationer

Tålig och hygienisk plastlåda

Den skräddarsydda förvaringslådan har en del

för förvaring av slangen och ett fack för

förvaring av munstycket, röret och tillbehör

ovanför dammsugaren. Övrig

rengöringsutrustning som trasor, sprejer m.m.

kan också förvaras på insidan. Lådan har ett

platt lock så att det går att förvara saker ovanpå

den.

HEPA-filter

Det här HEPA-filtret fångar upp skadliga

mikroorganismer som orsakar luftvägsallergier.

För att en effektiv filtrering ska upprätthållas

bör du byta ut HEPA-filtret en gång i halvåret.

s-bag

s-bag är dammsugarpåsen för standardbruk

som finns på de flesta ställen och lätt känns

igen på grund av sin logotyp. Den passar till

dammsugare med påse från Philips, Electrolux,

AEG, Volta och Tornado.

Design

Färg: Marinblå

Prestanda

Ineffekt (max): 1 600 W

Ineffekt (IEC): 1 400 W

Sugeffekt (max): 300 W

Uppsugningskraft (max): 36 kPa

Luftflöde (max): 36 l/s

Ljudnivå (Lc IEC): 84 dB

Filtrering

Dammkapacitet: 2 l

Typ av dammpåse: s-bag

Utblåsfilter: Tvättbart HEPA-filter

Användbarhet

Aktionsradie: 9 m

Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar

Bärhandtag: Ovan-och framsida

Indikator för full dammpåse

Koppling: Konisk

Parkerings- eller förvaringshjälp: Tillbaka

Hjultyp: Plast

Sladdlängd: 6 m

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: Universalmunstycke

Extra munstycke: Parkettmunstycke

Tillbehör: Fogmunstycke, Litet munstycke

Tillbehörsförvaring: I förvaringslåda

Vikt och mått

Vikt: 3,5 kg
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