
Aspirator cu sac

 
Pentru toate podelele

 
FC8445/01

Putere de curăţare sigură
Accesorii la îndemână

Acest aspirator de 1800 W are un compartiment pentru praf de 3 litri cu accesoriu pentru spaţii înguste şi cap de

aspirare mic pentru a vă ajuta să ajungeţi în cele mai ascunse unghere şi crăpături. Aspiratorul mai posedă filtru

HEPA pentru filtrare optimă, un tub telescopic şi rotiţe de cauciuc.

Putere de curăţare superioară

Motor de 1800 Waţi

Uşor de utilizat

Tub telescopic metalic

Puterea de aspirare adecvată pentru fiecare suprafaţă

Control electronic al energiei

Aer curat în casa dvs.

Filtru HEPA pentru filtrare excelentă a aerului evacuat

Îndepărtare igienică a sacului de praf

s-bag este sacul de praf de unică folosinţă standard



Aspirator cu sac FC8445/01

Repere Specificaţii

Motor de 1800 Waţi

Motor de 1800 Waţi

Filtru HEPA

Acest filtru HEPA absoarbe paraziţii

microscopici dăunători care cauzează alergii

respiratorii. Pentru menţinerea filtrării eficiente,

înlocuiţi filtrul HEPA la fiecare 6 luni.

s-bag

s-bag este sacul de praf de unică folosinţă

standard disponibil în cele mai multe

magazine, uşor de recunoscut prin logo-ul său.

Este potrivit pentru aspiratoarele cu sac de la

Philips, Electrolux, AEG, Volta şi Tornado.

 

Design

Culoare: Roşu aprins

Performanţă

Putere de intrare (max): 1800 W

Putere de intrare (IEC): 1600 W

Putere de aspirare (max.): 275 W

Vid (max): 29 kPa

Flux de aer (max): 37 l/s

Nivel de zgomot (Lc IEC): 82 dB

Filtrare

Capacitate praf: 3 L

Tipul sacului de praf: s-bag

Filtru de evacuare: Filtru HEPA

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 9 m

Lungime cablu: 6 m

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Indicator pentru sac de praf plin

Cuplare: Conic

Asistenţă pentru aşezare sau depozitare:

Partea din spate şi partea inferioară

Tip rotativ: Cauciuc

Control energie: Parte electronică pe aparat

Duze şi accesorii

Cap de aspirare standard: Cap de aspirare

multifuncţional

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică

Depozitare accesorii: Încorporat

Dimensiuni şi greutate

Greutate: 5 kg
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