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Uložte jej, ať nepřekáží!
Vysoce kompaktní, s obalem pro uložení

Díky vysoce kompaktnímu designu je tento vysavač lehký a snadno se skladuje. Plastový úložný obal umožňuje

po použití snadné uložení vysavače a ostatního příslušenství pro čištění. Díky cyklónové prachové nádobě není

nutné používat prachové sáčky.

Snadné uložení příslušenství v praktické skříňce

Tvrzený obal s prostorem pro příslušenstvím

Vysoká čisticí síla

Motor o příkonu 1400 W vytváří max. sací výkon 200 W

Čistý vzduch v domácnosti

Filtr HEPA pro výbornou filtraci vyfukovaného vzduchu

Není třeba prachový sáček

Cyklónová nádoba na prach 1 litr



Bezsáčkový vysavač FC8258/01

Přednosti Specifikace

Tvrzený obal s prostorem pro příslušenstvím

Tento tvrzený obal výrobku zajišťuje

prodloužení životnosti při skladování. Uvnitř je

kartónový oddíl k ukládání hadice odděleně od

vysavače a kartónová přihrádka pro uložení

hubice, trubic a příslušenství nad vysavačem.

Filtr HEPA

Tento HEPA filtr zachytí mikroskopické škůdce,

kteří způsobují alergie dýchacích cest. Pro

zajištění efektivní filtrace vyměňte filtr každých

6 měsíců.

Cyklónová nádoba na prach 1 litr

Cyklónová nádoba na prach 1 litr

 

Tvar

Barva: Granátová červená

Výkon

Příkon (max.): 1 400 W

Příkon (IEC): 1 200 W

Sací výkon (max.): 200 W

Vakuum (max.): 27 kPa

Proud vzduchu (max.): 33 l/s

Úroveň hluku (Lc IEC): 85 dB

Filtrace

Kapacita pro prach: 1 l

Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA

Použitelnost

Akční rádius: 8 m

Typ trubice: 3dílná plastová trubice

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Spojení: Kónický

Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Zpět

Typ koleček: Plastový

Délka šňůry: 6 m

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Univerzální hubice

Příslušenství: Nástavec pro štěrbiny

Uložení příslušenství: V plastovém úložném

obalu

Rozměry a hmotnost

Hmotnost: 3,7 kg
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