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Bezlitosny dla kurzu
Wiele filtrów wyłapuje do 99,9% wszystkich cząsteczek kurzu

Odkurzacz Expression skutecznie wyłapuje pyłki, zarodniki i alergeny z powietrza.

Zmywalny filtr HEPA 12 w połączeniu z workami Clinic S-bag wyłapuje 99,9%

wszystkich cząsteczek kurzu.

Duża siła czyszczenia

Silnik o mocy 1800 W zapewniający maksymalną moc ssania 350 W

Czyste powietrze w Twoim domu

Zmywalny filtr HEPA 12 o skuteczności 99,5%

Worek na kurz bezpiecznie zatrzymuje cały kurz

Worek Clinic S-bag wyłapuje do 99,9% kurzu

Higieniczna wymiana worka na kurz

Wyjątkowa kaseta Clean Comfort pozwala uniknąć kontaktu z brudem

Doskonałe czyszczenie dywanów i mebli

Turboszczotka usuwa o 25% więcej włosów i kłaczków kurzu



Odkurzacz workowy FC8615/01

Zalety Dane techniczne

Silnik o mocy 1800 W

Silnik o mocy 1800 W, zapewniający

maksymalną moc ssania 350 W, gwarantuje

dokładne sprzątanie.

Zmywalny filtr HEPA 12

Zmywalny filtr HEPA 12 wyłapuje co najmniej

99,5% wszystkich szkodliwych,

mikroskopijnych organizmów wywołujących

alergie układu oddechowego.

Antyalergiczny worek Clinic S-bag

Worek na kurz filtruje do 99,9% pyłków,

zarodników i alergenów. Idealny dla alergików!

Kaseta Clean Comfort

Dzięki opatentowanemu uchwytowi na worek

na kurz podczas wyjmowania worka nie

dochodzi do kontaktu z kurzem.

Turboszczotka

Turboszczotka głęboko czyści dywany oraz

szybko usuwa z nich włosy i kłaczki kurzu.

Obrotowa szczotka usuwa drobiny kurzu i

włosy, dzięki czemu dywany są o 25%

czystsze. Jest ona wyposażona w kółka, które

zapobiegają powstaniu uszkodzeń w

przypadku użycia jej na twardej podłodze.

Miękkie, gumowe kółka

Ten odkurzacz ma gumowe kółka, dzięki

którym przejeżdża gładko po twardych

podłogach, nie powodując ich zarysowania.

Wzornictwo

Kolor: Ciemnoczerwony

Filtracja

Typ worka na kurz: Antyalergiczny, Clinic S-

bag

Pojemność na kurz: 3 l

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Zmywalny

filtr Super Clean Air HEPA 12

Filtr silnika: Potrójna warstwa

Nasadki i akcesoria

Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała

Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Dodatkowa nasadka: Turboszczotka

Uniwersalna nasadka: Uniwersalna nasadka

Wydajność

Nadmuch (maks.): 40 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1600 W

Moc wejściowa (maks.): 1800 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 82 dB

Moc ssania (maks.): 350 W

Podciśnienie (maks.): 30 kPa

Parametry użytkowe

Promień działania: 10 m

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Kaseta Clean Comfort

Długość przewodu: 7 m

Połączenie: Stożkowe

Wskaźnik napełnienia worka

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, lakierowana,

dwuczęściowa rura teleskopowa

Typ kółek: Gumowe
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