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Δεν αφήνει περιθώρια για σκόνη
Πολλαπλά φίλτρα παγιδεύουν έως το 99,9% όλων των σωματιδίων

σκόνης

Η εξαγωγή προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο φιλτραρίσματος γύρης, σπορίων και

αλλεργιογόνων από την ατμόσφαιρα. Το πλενόμενο φίλτρο HEPA 12 σε συνδυασμό με τη

σακούλα S-bag υγιεινής απόρριψης αιχμαλωτίζουν έως και το 99,9% όλων των σωματιδίων

σκόνης.

Μεγάλη καθαριστική ισχύς

Μοτέρ 1800 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350 Watt

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας

Φίλτρο HEPA 12 με φιλτράρισμα 99,5% που πλένεται

Η σακούλα σκόνης παγιδεύει με ασφάλεια όλη τη σκόνη

Η σακούλα S-bag υγιεινής απόρριψης συγκεντρώνει έως 99,9% σκόνη

Υγιεινή απόρριψη της σακούλας σκόνης

Μοναδική κασέτα Clean Comfort για αποφυγή επαφής με τη σκόνη

Προστασία του παρκέ από γρατζουνιές

Ειδικό πέλμα για παρκέ με μαλακή βούρτσα



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC8617/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μοτέρ 1800 Watt

Μοτέρ 1800 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική

ισχύ 350 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

Πλενόμενο φίλτρο HEPA 12

Αυτό το πλενόμενο φίλτρο HEPA 12 αιχμαλωτίζει

τουλάχιστον 99,5% από τα επιβλαβή μικροσκοπικά

βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του

αναπνευστικού.

Σακούλα s-bag υγιεινής απόρριψης με προστασία από

αλλεργίες

Αυτή η σακούλα φιλτράρει έως και το 99,9 % από

γύρη, σπόρια και αλλεργιογόνα. Είναι ιδανική για

άτομα με αλλεργίες!

Κασέτα Clean Comfort

Όταν πετάτε τη γεμάτη σακούλα, δεν έρχεστε σε

επαφή με τη σκόνη χάρη στο πατενταρισμένο

σύστημα σφράγισης της σακούλας συλλογής σκόνης.

Πέλμα για παρκέ

Κανένας κίνδυνος γρατσουνιών, χάρη σε αυτό το

πέλμα με μαλακή βούρτσα που είναι ειδικά

σχεδιασμένο για προσεκτικό καθαρισμό των

σκληρών δαπέδων.

Μαλακές ρόδες από καουτσούκ

Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει ρόδες από καουτσούκ

ώστε να γλιστράει εύκολα πάνω σε σκληρά δάπεδα

χωρίς τον κίνδυνο γρατσουνιών.

 

Σχεδιασμός

Χρώμα: Έντονο μαύρο

Απόδοση

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 1800 W

Iσχύς εισόδου (IEC): 1600 W

Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 350 W

Απορρόφηση (μέγ.): 30 kPa

Ροή αέρα (μέγ.):

40 l/s

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 82 dB

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 3 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: Σακούλα s-bag

υγιεινής απόρριψης με προστασία από αλλεργίες

Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο Super Clean

Air HEPA 12

Φίλτρο μοτέρ: Τριπλό στρώμα

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 10 m

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός λακαριστός

τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινή

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Κασέτα Clean Comfort

Σύνδεση: Κωνικό σχήμα

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος ή

αποθήκευσης: Πίσω και κάτω

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Έλεγχος ισχύος:

Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Μήκος καλωδίου: 7 m

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα γενικής χρήσης

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για παρκέ

Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Αποθήκευση αξεσουάρ: Ενσωματωμένο κλιπ στο

σωλήνα
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