
Vreckový vysávač

 

Tri-Active

 
FC8607/01

Najvyšší čistiaci výkon vo svojej kategórií

Výkonný 1800 W vysávač, ktorý poskytuje vyšší sací výkon ako 350 W! Tento model sa dodáva s bežnou

hubicou na kolieskach, 5-vrstvovým filtračným systémom s filtrom HEPA, kazetou Clean Comfort a veľmi dlhou

šnúrou.

Vysoko výkonné čistenie

1800 W motor vytvára max. sací výkon 350 W

Hygienické odstránenie vrecka na prach

Jedinečná kazeta Clean Comfort

Ľahké čistenie dokonca aj okolo nábytku

Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter Super Clean Air HEPA 12, 99,5 % filtrácia



Vreckový vysávač FC8607/01

Hlavné prvky Technické údaje

Jedinečná kazeta Clean Comfort

Vďaka tomuto patentovanému systému

nedôjde pri odstraňovaní vrecka na prach k

žiadnemu kontaktu s prachom.

Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou

3 v 1

Tento jedinečný nástavec je aerodynamicky

navrhnutý pre maximálnu efektívnosť pri

čistení, má na vonkajšej strane kefy, ktoré

odstránia prach v rohoch a záhyboch, a v

prednej časti má otvor, ktorý nasaje všetky

veľké predmety. Takže vám každý ťah pri

čistení poskytne okamžitý žiarivý výsledok!

Všeobecné špecifikácie

Model: Tri-Active

Príslušenstvo

Špeciálny nástavec: Tri-Active

Príslušenstvo: Štrbinový a malý nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Držiak na trubici

Motor

Max. vstupný výkon: 1800 W

IEC vstupný výkon: 1600 W

Max. sací výkon: 350 W

Prietok vzduchu: 40 l/s

Vákuum: 30 kPa

Špecifikácia vysávača

Elektronické ovládanie výkonu

Hladina hlučnosti Lc IEC: 82 dB

Výstupný filter: Filter Super clean air HEPA

Kapacita vrecka na prach: 3 l

Typ vrecka na prach: Vrecko S-bag

Indikátor plného vrecka na prach

Kazeta Clean Comfort

Akčný rádius: 10 m

Dĺžka kábla: 7 m

Trubica: Kovová lakovaná teleskopická trubica

Spojovanie: Tlačidlo

Pomocník pri parkovaní a odkladaní

Materiál koliesok: Plast

Dizajn

Farba(y): Havrania čierna
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