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торба

 

Накрайник Tri-Active

 
FC8607/01

Най-високата почистваща мощност срещу парите ви

Мощна 1800-ватова прахосмукачка, която осигурява високо ниво на смукателна мощност - не по-малко от 350 W! Този модел

се предлага със стандартен накрайник с колелца, петслойна филтрираща система с филтър HEPA, касета Clean Comfort и кабел

с допълнителна дължина.

Почистване с голяма мощност

1800-ватов мотор, произвеждащ засмукваща мощност макс. 350 W

Хигиенично изхвърляне на сметта

Уникална касета Clean Comfort

Лесно почистване, дори около мебели

Накрайник Tri-Active с уникално действие "3 в 1"

Чист въздух във вашия дом

HEPA 12 филтър Super Clean Air, 99,5% филтриране



Прахосмукачка с торба FC8607/01

Акценти Спецификации

Уникална касета Clean Comfort

При изхвърляне на торбата за прах няма допир до

сметта благодарение на тази патентована система.

Накрайник Tri-Active с уникално действие "3 в 1"

Този уникален накрайник е проектиран

аеродинамично за максимална ефективност на

почистването, като разполага със странични четки за

обиране на праха от ъгли и извивки и преден отвор

за засмукване на по-едра смет. Така с всяко движение

моментално се постигат префектни резултати!

Общи спецификации

Модел: Накрайник Tri-Active

Аксесоари

Специален накрайник: Накрайник Tri-Active

Аксесоари: Тесен накрайник и малък накрайник

Съхраняване на приставки: Скоба на тръбата

Двигател

Макс. входна мощност: 1800 W

Входна мощност по IEC: 1600 W

Максимална смукателна мощност: 350 W

Движение на въздуха: 40 л/сек.

Прахосмукачка: 30 kPa

Спецификации на прахосмукачката

Електронно управление на мощността

Ниво на доловимия шум Lc IEC: 82 dB

Изходящ филтър: HEPA филтър Super Clean Air

Вместимост на торбата за прах: 3 л

Вид торба за прах: S-bag

Индикатор за пълна торба за прах

Касета Clean Comfort

Радиус на действие: 10 м

Дължина на шнура: 7 м

Тръба: Метална лакирана телескопична тръба

Свързване: Бутон

Помощни принадлежности за съхранение

Материал на колелата: Пластмаса

Дизайн

Цвят (цветове): Гарваново черно
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