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Ασύγκριτη καθαριστική ισχύς, σε ανταγωνιστική τιμή

Μια ισχυρή ηλεκτρική σκούπα 1800W που παρέχει ισχύ απορρόφησης 350W! Το μοντέλο αυτό διαθέτει τυποποιημένο πέλμα

με ρόδες, σύστημα φιλτραρίσματος 5 επιστρώσεων με φίλτρο HEPA, κασέτα Clean Comfort και εξαιρετικά μακρύ καλώδιο.

Καθαρισμός υψηλής ισχύος

Μοτέρ 1800W που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350W

Υγιεινή απόρριψη της σακούλας σκόνης

Μοναδική κασέτα υγιεινής απόρριψης σακούλας

Εύκολη χρήση ακόμα και γύρω από έπιπλα

Πέλμα Tri-Active με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας

Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12, φιλτράρισμα 99,5%



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC8607/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μοναδική κασέτα υγιεινής απόρριψης σακούλας

Όταν απορρίπτετε τη σακούλα συλλογής σκόνης, δεν

έρχεστε σε επαφή με τη σκόνη χάρη στο

πατενταρισμένο σύστημα.

Πέλμα Tri-Active με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Αυτό το μοναδικό πέλμα έχει αεροδυναμικό

σχεδιασμό για μέγιστη αποτελεσματικότητα, διαθέτει

πλαϊνές βούρτσες για την απομάκρυνση της σκόνης

από γωνίες και καμπύλες και ένα μπροστινό άνοιγμα

για τη συλλογή των μεγάλων τεμαχίων. Έτσι, κάθε

κίνηση θα έχει ένα άμεσο λαμπερό αποτέλεσμα!

Γενικές προδιαγραφές

Μοντέλο: Tri-Active

Αξεσουάρ

Ειδικό πέλμα: Tri-Active

Αξεσουάρ: Εξάρτημα για γωνίες και μικρό πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Κλιπ σωλήνα

Μοτέρ

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 1800 W

Απορροφητική ισχύς IEC: 1600 W

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 350 W

Ροή αέρα: 40 l/s

Σκούπα: 30 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας

Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης

Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 82 dB

Φίλτρο εξαγωγής: Super clean air HEPA

Χωρητικότητα σακούλας συλλογής σκόνης: 3 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Ένδειξη πληρότητας σακούλας

Κασέτα Clean Comfort

Ακτίνα δράσης: 10 m

Μήκος καλωδίου: 7 m

Σωλήνας: Μεταλλικός λακαρισμένος τηλεσκοπικός

σωλήνας

Σύνδεση: Κουμπί

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος /

αποθήκευσης

Υλικό ρόδας: Πλαστικό

Σχεδιασμός

Χρώμα(τα): Έντονο μαύρο
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