
Ηλεκτρική σκούπα με

σακούλα

 

Όλα τα δάπεδα

 
FC8437/02

Ελάχιστο μέγεθος, μέγιστη αποτελεσματικότητα

καθαρισμού
Μια μικρού μεγέθους αλλά μεγάλης ισχύος ηλεκτρική σκούπα με πέλμα Tri-Active, σύστημα φιλτραρίσματος 6 επιστρώσεων με

σακούλα συλλογής σκόνης S-bag υγιεινής απόρριψης, τηλεσκοπικούς σωλήνες και πίσω ρόδες από καουτσούκ. Ιδανική για

μικρότερα νοικοκυριά ή ως δεύτερη ηλεκτρική σκούπα.

Μεγάλη καθαριστική ισχύς

Μοτέρ 1600 Watt που παράγει απορροφητική ισχύ 340 Watt

Εύκολη χρήση ακόμα και γύρω από έπιπλα

Πέλμα Tri-active με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Ευέλικτη

Βάρος/μέγεθος/λαβή μεταφοράς

Υγιεινή αφαίρεση της σακούλας σκόνης

Η σακούλα S-bag αποτελεί την τυπική σακούλα συλλογής σκόνης μίας χρήσης



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC8437/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πέλμα Tri-active

Αυτό το μοναδικό πέλμα έχει αεροδυναμικό

σχεδιασμό για μέγιστη αποτελεσματικότητα, διαθέτει

πλαϊνές βούρτσες για την απομάκρυνση της σκόνης

από γωνίες και καμπύλες, και μπροστινό άνοιγμα για

απορρόφηση των μεγάλων κομματιών. Έτσι,

επιτυγχάνετε άμεση καθαριότητα με κάθε κίνηση.

S-bag

Η σακούλα S-bag αποτελεί την τυπική σακούλα

συλλογής σκόνης μίας χρήσης, η οποία διατίθεται

ευρέως και αναγνωρίζεται εύκολα από το λογότυπό

της. Είναι κατάλληλη για τις ηλεκτρικές σκούπες με

σακούλα των εταιριών Philips, Electrolux, AEG, Volta

και Tornado.

Σχεδιασμός

Χρώμα(τα): λευκό περλέ

Μοντέλο: προστασία

Μοτέρ

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 1600 W

Απορροφητική ισχύς IEC: 1400 W

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 340 W

Ροή αέρα: 38 l/s

Σκούπα: 29 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας

Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης: Ναι, στη συσκευή

Φίλτρο εξόδου αέρα: Μικροφίλτρο

Χωρητικότητα σακούλας συλλογής σκόνης: 2 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Μήκος καλωδίου: 6 m

Ακτίνα δράσης: 9 m

Σωλήνας: Μεταλλικός λακαρισμένος τηλεσκοπικός

σωλήνας

Σύνδεση: σύνδεση κουμπιών

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινή

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος /

αποθήκευσης

Ρόδες:

καουτσούκ

Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 79 dB

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ: Βούρτσα, εξάρτημα για γωνίες και μικρό

πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: κλιπ σωλήνα

Στόμιο: Πέλμα Tri-Active
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