
Aspirator cu sac

FC8601/03

Cea mai mare putere de curăţare
Acest aspirator puternic de 1700 W oferă o putere de aspirare de cel puţin 330 W! Acest model este dotat cu un

cap de aspirare suplimentar pentru parchet cu rotiţe de cauciuc, sistem de filtrare cu 5 straturi, casetă igienică

pentru praf şi un cablu foarte lung.

Curăţare cu putere mare

Motor de 1700 W care generează o putere de aspirare de 330 W

Îndepărtare igienică a sacului pentru praf

Casetă unică pentru confortul curăţeniei

Protejează parchetul dvs.

Duză "Parquet" pentru curăţarea atentă a podelelor dure

Protejează podelele dumneavoastră

Nu există riscul zgârierii, mulţumită roţilor de cauciuc



Aspirator cu sac FC8601/03

Repere Specificaţii

Casetă unică pentru confortul curăţeniei

Atunci când aruncaţi sacul pentru praf, nu veţi

avea nici un fel de contact cu praful, mulţumită

sistemului patentat.

Nu există riscul zgârierii, mulţumită roţilor de

cauciuc

Acest aspirator este dotat cu roţi de cauciuc

pentru a aluneca cu uşurinţă pe podelele dure,

fără riscul apariţiei zgârieturilor.

 

Specificaţii generale

Model: Parchet

Accesorii

Cap de aspirare special: Duză Parquet

Accesorii: Cap de aspirare mic, unul pentru

spaţii înguste

Depozitare accesoriu: Tub cu clemă

Motor

Putere de intrare maximă: 1700 W

Putere de intrare IEC: 1500 W

Putere maximă de aspirare: 330 W

Flux de aer: 40 l/s

Vid: 30 kPa

Specificaţii aspirator

Control electronic al energiei

Nivel de zgomot Lc IEC: 82 dB

Filtru de evacuare: Super Clean Air

Cap de aspirare standard: Duză

multifuncţională, cu rotiţe

Capacitate sac de praf: 3 L

Tip sac de praf: S-bag

Indicator pentru sac de praf plin

Casetă igienică pentru praf

Rază de acţiune: 10 m

Lungime cablu: 7 m

Tub: Crom, 2 bucăţi

Cuplare

Asistenţă pentru aşezare/depozitare

Mâner

Material roţi: Roţi de cauciuc

Design

Culori: Negru
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