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Nem kell szem előtt tartania
Hihetetlenül kompakt, tárolódobozzal együtt

A rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően a porszívó hihetetlenül könnyű és könnyen tárolható. A

praktikus műanyag tárolódobozban használat után rendezetten tárolhatja a porszívót és egyéb

tisztítókellékeket. A cyclon tartálynak köszönhetően nincs szükség porzsákra.

Több tárolási lehetőség

Tartós és higiénikus műanyagdoboz

Nincs szükség porzsákra

Cyclonic, 1 literes tartály

Kiemelkedő tisztító hatás

Maximum 300 W szívóerővel rendelkező 1600 W-os motor

Könnyen használható

Teleszkópos fémcső

Megfelelő szívóteljesítmény minden felülethez

Elektronikus teljesítményszabályozás



Porzsák nélküli porszívó FC8262/01

Fénypontok Műszaki adatok

Tartós és higiénikus műanyagdoboz

A testreszabott tárolódobozban helyet kapott

egy tároló rész, ahol a csövet lehet tartani és

egy tálca a porszívó fölött, ahova a szívófejet,

a csöveket és tartozékokat helyezheti. Tárolhat

benne egyéb tisztítószereket, mint pl. ruhák,

sprayk stb. A doboz teteje lapos, hogy más

dolgokat is rá lehessen helyezni.

Cyclonic, 1 literes tartály

Cyclonic, 1 literes tartály

HEPA szűrő

Ez a HEPA szűrő kiszűri a légzőszervi

megbetegedésekért felelős, mikroszkopikus

méretű allergéneket. A hatékony szűrés

fenntartása érdekében félévente cserélje ki a

HEPA szűrőt.

Kivitel

Szín: Élénk lila

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 1600 W

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1400 W

Szívóteljesítmény (max.): 250 W

Szívóerő (max.): 28 kPa

Légáram (max.): 32 l/mp

Zajszint (Lc IEC): 85 dB

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 1 l

Kimeneti levegőszűrő: HEPA mosható szűrő

Felhasználhatóság

Hatósugár: 8 m

Csőtípus: Metál, kétrészes teleszkópos cső

Hordfogantyú: Felső és elülső

Csatlakozás: Kúpos

Tárolási segédlet: Vissza

Keréktípus: műanyag

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Vezetékhossz: 5 m

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: Univerzális szívófej

Tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis szívófej

Tartozékok tárolása: Műanyag

tárolódobozban

Méretek és tömeg

Tömeg: 3,7 kg
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