
Ηλεκτρική σκούπα με

σακούλα

 

Όλα τα δάπεδα

 
FC8445/01

Αξιόπιστη ισχύς καθαρισμού
Εύκολα προσβάσιμα αξεσουάρ

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα 1800W με χώρο συλλογής σκόνης 3 λίτρων συνοδεύεται από ενσωματωμένο εξάρτημα για γωνίες

και ταπετσαρίες επίπλων ώστε να μπορείτε να φθάνετε ακόμη και στις πιο μικρές γωνίες. Επίσης, αυτή η ηλεκτρική σκούπα

διαθέτει φίλτρο HEPA για βέλτιστη απορρόφηση, τηλεσκοπικό σωλήνα και ρόδες από καουτσούκ.

Μεγάλη καθαριστική ισχύς

Μοτέρ 1800 Watt

Ευκολία στη χρήση

Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

H σωστή απορροφητική δύναμη για κάθε επιφάνεια

Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας

Φίλτρο HEPA για εξαιρετικό φιλτράρισμα του αέρα εξαγωγής

Υγιεινή αφαίρεση της σακούλας σκόνης

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



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC8445/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μοτέρ 1800 Watt

Μοτέρ 1800 Watt

Φίλτρο HEPA

Το φίλτρο HEPA αιχμαλωτίζει τα επιβλαβή

μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του

αναπνευστικού. Για αποτελεσματικό φιλτράρισμα,

αντικαθιστάτε το φίλτρο HEPA κάθε 6 μήνες.

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): Κόκκινο μεταλλικό

Μοντέλο: Όλα τα δάπεδα

Μοτέρ

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 1800 W

Απορροφητική ισχύς IEC: 1600 W

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 275 W

Ροή αέρα: 37 l/s

Σκούπα: 29 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας

Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης: Ναι, στη συσκευή

Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο HEPA (FC8045)

Χωρητικότητα σακούλας συλλογής σκόνης: 3 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Μήκος καλωδίου: 6 m

Ακτίνα δράσης: 9 m

Σωλήνας: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

Σύνδεση: Κωνικό σχήμα

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος /

αποθήκευσης: Παρκάρισμα και αποθήκευση

Ρόδες: Ελαστικό

Βάρος:

5 κ.

Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 82 dB

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ: Μικρό πέλμα και πέλμα για στενές

κοιλότητες

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων:

Ενσωματωμένος

Στόμιο: Για όλα τα πατώματα
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