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Kis méret, nagy erejű takarítás
A kis méretű, mégis hatékony 1800 wattos porszívó Reach & Clean szívófejjel, 5 szintű szűrőrendszerrel, Super

Clean Air HEPA szűrővel, teleszkópos csövekkel és gumi hátsó kerekekkel büszkélkedhet. Ideális kis

háztartásoknak vagy második porszívónak.

Kiemelkedő tisztító hatás

Maximum 340 W szívóerővel biztosító 1800 W-os motor

Speciális szívófej a nehezen elérhető helyekhez

Reach & Clean szívófej a legszűkebb helyekhez

Tiszta levegő otthon

HEPA szűrő a kimeneti levegő hatékony szűréséhez

Könnyen irányítható

Súly/méret/hordfogantyú

Higiénikus porzsák-eltávolítás

s-bag porzsák - a szabványos eldobható porzsák



Porzsákos porszívó FC8438/02

Fénypontok Műszaki adatok

Reach & Clean szívófej

A Reach & Clean szívófej innovatív tervezése

lehetővé teszi, hogy még a legszűkebb

helyekre is elérjen. Ehhez nem kell mást tenni,

mint oldalsó helyzetre fordítani a szívófejet és

máris 40%-kal erősebb a szívóteljesítmény. Ha

teljesen megfordítja a szívófejet, gyorsan és

egyszerűen alkalmassá teheti azt kemény

padlók helyett szőnyegek tisztítására.

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.

s-bag porzsák

s-bag porzsák - a széles körben elérhető, és

logójának köszönhetően könnyen felismerhető,

szabványos eldobható porzsák. Megfelelő

minden Philips, Electrolux, AEG, Volta, és

Tornado porzsákos porszívó esetében.

Tervezés

Szín(ek): gyöngyházfehér

Modell: Reach & Clean

Motor

Max. bemeneti teljesítmény: 1800 W

IEC bemeneti teljesítmény: 1600 W

Max. szívóteljesítmény: 340 W

Légáramlás: 38 l/mp

Vákuum: 29 kPa

Porszívó műszaki adatai

Elektronikus teljesítményszabályozás: Igen, a

készüléken

Kimeneti levegőszűrő: HEPA 12 szűrő,

Mikroszűrő

Porzsák kapacitása: 2 l

Porzsák típusa: S-bag porzsák

Porzsáktelítettség-jelző: Van

Vezetékhossz: 6 m

Hatósugár: 9 m

Cső: Metál, lakozott teleszkópos cső

Csatlakozás: Gombos csatlakozás

Hordfogantyú: Előlap

Tárolási segédlet: Van

Kerekek: gumi

Zajszint Lc IEC: 79 dB

Tartozékok

Tartozékok: Kefe, réstisztító és kisméretű

szívófej

Tartozékok: Cső-rögzítő

Szívófej: Reach & Clean szívófej
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