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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. Je vybaven 5vrstvým filtračním systémem, 
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

Ochrana parketových podlah před poškrábáním
• Speciální hubice na pevné podlahy s měkkými štětinami kartáče
 



 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 na pevné podlahy

Tato hubice s měkkými štětinami kartáče znamená 
odstranění rizika poškrábání: je speciálně 
zkonstruována pro pečlivé čištění pevných podlah.
FC8608/04
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Design
• Model: Na pevné podlahy
• Barva(y): Žlutá Jamboree

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: Sáček s-bag (FC8021)

• Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano
• Kapacita prachového sáčku: 3 l
• Trubice: Kovová lakovaná teleskopická trubice
• Kazeta Clean Comfort: Ano
• Spojení: Kónická spojka
• Délka šňůry: 7 m
• Rukojeť pro přenášení: Přední
• Kolečka: Plastová kolečka
• Akční rádius: 10 m
• Pomůcky pro ukládání: Ano

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