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Nejvyšší čisticí síla 

za vaše peníze
Tento výkonný vysavač s příkonem 1800 W nabízí vysoký sací výkon - 350 W! Je dodáván 
se zvláštní hubicí Turbo kartáč a 5vrstvým filtračním systémem. Je vybaven kazetou Clean 
Comfort a mimořádně dlouhým kabelem.

Vysoká čisticí síla
• Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 350 W

Hygienická likvidace prachového sáčku
• Jedinečná kazeta Clean Comfort pro zabránění kontaktu s prachem

Vynikající výsledky u koberců i nábytku
• Hubice Turbo kartáč odstraní o 25 % více chlupů a prachu

Ochrana vašich podlah
• Měkká gumová kolečka
 



 1800W motor

Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 
350 W, čímž dosahuje dokonalých výsledků čištění.

Kazeta Clean Comfort

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

Hubice Turbo kartáč

Hubice Turbo kartáč umožňuje důkladné čištění 
koberců a rychlé odstranění chlupů a chomáčů. 
Rotující kartáč aktivně odstraňuje malé prachové 
částice a chlupy a výsledkem je o 25 % výkonnější 
čištění koberců. Kolečka hubice zabraňují poškození 
v případě použití na pevných podlahách.

Měkká gumová kolečka

Tento vysavač má pogumovaná kolečka, která 
umožňují hladký pohyb po pevných podlahách bez 
nebezpečí poškrábání.
FC8608/03

Specifikace
Design
• Model: Animal care
• Barva(y): Oxfordská modrá

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

Specifikace vysavače
• Úroveň hluku Lc IEC: 82 dB
• Elektronické ovládání napájení: Ano, v přístroji
• Výstupní filtr: Filtr Super clean air
• Typ prachového sáčku: Bavlněný prachový sáček
• Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano
• Trubice: Kovová lakovaná teleskopická trubice
• Kapacita prachového sáčku: 3 l
• Spojení: Kónická spojka
• Kazeta Clean Comfort: Ano
• Rukojeť pro přenášení: Přední
• Délka šňůry: 7 m
• Kolečka: Pogumovaná kolečka
• Akční rádius: 10 m
• Pomůcky pro ukládání: Ano

Příslušenství
• Hubice: Standardní univerzální hubice
• Příslušenství: Malá hubice, štěrbinová hubice
• Prostor pro příslušenství: Svorka na trubici
•
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