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Nu îl lăsaţi la vedere!
Ultracompact, prevăzut cu casetă de depozitare

Mulţumită design-ului ultracompact, acest aspirator are o greutate redusă şi este uşor de depozitat. O cutie

comodă poate fi utilizată pentru depozitarea aspiratorului şi a altor accesorii, după utilizare. Sistemul de filtrare

ciclonică vă scuteşte de utilizarea unui sac de praf.

Depozitare facilă a accesoriilor într-o cutie comodă

Cutie de carton plastifiată cu tavă pentru accesorii

Putere de curăţare superioară

Motor de 1400 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 200 Waţi

Nu necesită sac de praf

Filtru ciclonic de 1 l



Aspirator fără sac FC8256/01

Repere Specificaţii

Cutie de carton plastifiată cu tavă pentru

accesorii

Acest ambalaj este creat din carton plastifiat

pentru a mări durata de viaţă a aspiratorului. În

interior conţine o partiţie din carton, pentru

stocarea furtunului separat de aspirator şi o

tavă din carton pentru depozitarea duzei, a

tuburilor şi a accesoriilor deasupra

aspiratorului.

Filtru ciclonic de 1 l

Filtru ciclonic de 1 l

Design

Culoare: Albastru marin

Performanţă

Putere de intrare (max): 1400 W

Putere de intrare (IEC): 1200 W

Putere de aspirare (max.): 200 W

Vid (max): 27 kPa

Flux de aer (max): 33 l/s

Nivel de zgomot (Lc IEC): 85 dB

Filtrare

Capacitate praf: 1 L

Filtru de evacuare: Filtru micro AFS

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 9 m

Tip tub: Tub din plastic din 3 componente

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Cuplare: Conic

Asistenţă pentru aşezare sau depozitare:

Înapoi

Tip rotativ: Plastic

Lungime cablu: 6 m

Duze şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare

multifuncţional

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste

Depozitare accesorii: În cutie de depozitare

din carton plastifiat

Dimensiuni şi greutate

Greutate: 3,7 kg
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