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Nejvyšší čisticí síla 

za vaše peníze
Tento výkonný vysavač s příkonem 1 800 W nabízí vysoký sací výkon - 350 W! Tento model 
se dodává se zvláštní hubicí na parkety a pogumovanými kolečky. Je vybaven 5vrstvým 
filtračním systémem, kazetou Clean Comfort a mimořádně dlouhým napájecím kabelem.

Vysoce výkonné čištění
• Motor s příkonem 1800 W vytváří maximální sací sílu 350 W

Hygienická likvidace prachového sáčku
• Jedinečná kazeta Clean Comfort

Ochrana parketových podlah
• Hubice na parkety pro důkladné čištění tvrdých podlah

Ochrana vašich podlah
• Díky pogumovaným kolečkům nehrozí nebezpečí poškrábání.
 



 Jedinečná kazeta Clean Comfort

Díky tomuto patentovanému systému nedochází při 
likvidaci prachového sáčku ke kontaktu s prachem

Díky pogumovaným kolečkům nehrozí 
nebezpečí poškrábání.

Tento vysavač má pogumovaná kolečka, která 
umožňují hladký pohyb po tvrdých podlahách bez 
nebezpečí poškrábání.
FC8608/02
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Obecné specifikace
• Model: Na pevné podlahy

Příslušenství
• Speciální hubice: Hubice na pevné podlahy
• Příslušenství: Malá hubice, štěrbinová hubice
• Prostor pro příslušenství: Svorka na trubici

Motor
• Max. příkon: 1800 W
• Příkon IEC:: 1600 W
• Maximální sací výkon: 350 W
• Proud vzduchu: 40 l/s
• Vakuum: 30 kPa

Specifikace vysavače
• Elektronické ovládání napájení

• Úroveň hluku Lc IEC: 82 dB
• Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air
• Standardní hubice: Univerzální hubice s kolečky
• Kapacita prachového sáčku: 3 l
• Typ prachového sáčku: Sáček S-bag
• Indikátor naplněnosti prachového sáčku
• Kazeta Clean Comfort
• Akční rádius: 10 m
• Délka šňůry: 7 m
• Trubice: Kovová lakovaná teleskopická trubice
• Spojení: Spojení pomocí tlačítka
• Pomůcka pro odložení/uskladnění
• Materiál koleček: Pogumovaná kolečka

Design
• Barva(y): Tmavě červená
•
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