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Najskuteczniejsza moc czyszczenia 

w tej cenie
Wydajny odkurzacz o mocy 1800 W, oferujący dużą moc ssania równą 350 W! Ten 
model jest wyposażony w nasadkę Reach & Clean, 5-warstwowy system filtrujący, kasetę 
Clean Comfort i wyjątkowo długi przewód.

Bardzo skuteczne sprzątanie
• Silnik o mocy 1800 W zapewniający maksymalną moc ssania 350 W

Higieniczna wymiana worka na kurz
• Unikalna kaseta Clean Comfort

Specjalna nasadka do sprzątania trudno dostępnych miejsc
• Nasadka Reach & Clean w zestawie
 



 Unikalna kaseta Clean Comfort

Dzięki tej opatentowanej konstrukcji podczas 
wyjmowania worka nie dochodzi do kontaktu z 
kurzem.

Nasadka Reach & Clean w zestawie

Innowacyjna konstrukcja nasadki Reach & Clean 
powoduje, że dociera ona w najwęższe miejsca — 
wystarczy przestawić głowicę nasadki w położenie 
boczne. Jednocześnie oferuje ona moc ssania o 40% 
większą niż dotychczas. Całkowicie odwracając 
nasadkę, można w szybki i prosty sposób 
przystosować ją do czyszczenia dywanów i 
chodników.
FC8604/01

Zalety
• Elektroniczna regulacja siły
Informacje ogólne
• Model: Reach & Clean

Akcesoria
• Specjalna nasadka: Nasadka Reach & Clean
• Akcesoria: Mała nasadka i szczelinówka
• Schowek na akcesoria: Zacisk na rurę

Silnik
• Maks. moc wejściowa: 1800 W
• Moc wejściowa IEC: 1600 W
• Maks. moc ssania: 350 W
• Nadmuch: 40 l/s
• Podciśnienie: 30 kPa

Dane techniczne odkurzacza

• Poziom hałasu Lc IEC: 82 dB
• Filtr wylotowy: Super Clean Air
• Pojemność worka na kurz: 3 l
• Typ worka na kurz: S-bag
• Wskaźnik zapełnienia worka na kurz
• Kaseta Clean Comfort
• Promień działania: 10 m
• Długość przewodu: 7 m
• Rura: Metalowe, lakierowane, teleskopowe
• Połączenie: Stożkowe
• Mocowanie / ułatwienie przechowywania
• Materiał kółek: Plastik

Wzornictwo
• Kolor(y): Żółty
•
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