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Przechowuj w niewidocznym miejscu!
Bardzo mały, z pojemnikiem

Dzięki niewielkim rozmiarom odkurzacz jest lekki i łatwy do przechowywania. Po użyciu odkurzacz i wszystkie

akcesoria można schować do wygodnego pojemnika. Dzięki cyklonicznemu pojemnikowi wyeliminowano

konieczność używania worków.

Rozwiązanie wielokrotnego przechowywania

Wytrzymały i higieniczny plastikowy pojemnik

Nie potrzeba worka na kurz

Cykloniczny pojemnik na kurz (1 litr)

Duża moc sprzątania

Silnik o mocy 1600 W zapewniający maksymalną moc ssania 300 W

Łatwa obsługa

Teleskopowa metalowa rura

Odpowiednia moc ssania do każdej powierzchni

Elektroniczna regulacja mocy



Odkurzacz bezworkowy FC8262/01

Zalety Dane techniczne

Wytrzymały i higieniczny plastikowy

pojemnik

Specjalne opracowany pojemnik do

przechowywania składa się z części służącej

do przechowywania węża oraz z pojemnika na

nasadkę, rurę i akcesoria odkurzacza. Może

również służyć do przechowywania innego

sprzętu czyszczącego, takiego jak ściereczki,

płyny w aerozolu itp. Pojemnik ma płaską

pokrywę umożliwiającą przechowywanie na

nim innych przedmiotów.

Cykloniczny pojemnik na kurz (1 litr)

Cykloniczny pojemnik na kurz (1 litr)

Filtr HEPA

Ten filtr HEPA wyłapuje mikroskopijne

organizmy wywołujące alergie układu

oddechowego. W celu zapewnienia skutecznej

filtracji filtr HEPA należy wymieniać co 6

miesięcy.

Wzornictwo

Kolor: Jaskrawy fioletowy

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 1 L

Filtr wylotowy: Zmywalny filtr HEPA

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Schowek na akcesoria: W plastikowym

opakowaniu

Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka

Wydajność

Nadmuch (maks.): 32 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1400 W

Moc wejściowa (maks.): 1600 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 85 dB

Moc ssania (maks.): 250 W

Podciśnienie (maks.): 28 kPa

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 8 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Długość przewodu: 5 m

Łączenie rury: Stożkowe

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Plastik

Waga i wymiary

Waga produktu: 3,7 kg
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