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Støvet er sjanseløst
Flere filtre fanger opp inntil 99,9 % av alle støvpartikler

Expression filtrerer pollen, sporer og allergener effektivt ut av luften. Det vaskbare

HEPA 12-filteret kombinert med s-bag Clinic fanger opp 99,9 % av alle

støvpartikler.

Stor rengjøringsevne

Motor på 1800 watt gir maks. 350 watt sugeeffekt

Ren luft i hjemmet ditt

Vaskbart HEPA 12-filter, 99,5 % filtrering

Støvposen fanger sikkert inn alt støv

s-bag Clinic fanger opp opptil 99,9 % av alt støv

Hygienisk avhending av støvposen

Unik Clean Comfort-kassett for å unngå kontakt med støv

Ripebeskyttelse for parkettgulv

Spesielt parkettmunnstykke med myke børstehår



Støvsuger med pose FC8617/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Motor på 1800 watt

Motor på 1800 watt gir maks. 350 watt

sugeeffekt for perfekte rengjøringsresultater.

Vaskbart HEPA 12-filter

Dette vaskbare HEPA 12-filteret fanger opp

minst 99,5 % av alle skadelige, mikroskopiske

skadedyr som forårsaker luftveisallergier.

s-bag Clinic – anti-allergi

Denne støvposen filtrerer bort opptil 99,9 % av

pollen, sporer og allergener. Ideell for folk med

allergi.

Clean Comfort-kassett

Når du skal bytte støvposen, kommer du ikke i

kontakt med støvet takket være denne

patenterte støvposeholderen.

Parkettmunnstykke

Ikke mer fare for riper takket være dette

munnstykket med myke børstehår, spesielt

utformet for å rengjøre harde gulv skånsomt.

Myke gummihjul

Denne støvsugeren har gummihjul som gjør at

den glir fint over harde gulv uten fare for riper.

 

Utforming

Farge: Ravnsvart

Ytelse

Inngangseffekt (maks.): 1800 W

Inngangseffekt (IEC): 1600 W

Sugeeffekt (maks): 350 W

Vakuum (maks.): 30 kPa

Luftstrøm (maks.): 40 l/s

Støynivå (Lc IEC): 82 dB

Filtrering

Støvkapasitet: 3 l

Støvposetype: s-bag Clinic anti-allergi

Utblåsningsfilter: Super Clean Air HEPA 12-

filter som kan vaskes

Motorfilter: Trippelt lag

Brukervennlighet

Rekkevidde: 10 m

Rørtype: Todelt teleskoprør i lakkert metall

Bærehåndtak: Front

Støvpose full-indikator

Clean Comfort-kassett

Sammenkobling: Konisk

Parkerings- eller oppbevaringsassistanse:

Bakside og bunn

Hjultype: Gummi

Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Ledningslengde: 7 m

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: Universalmunnstykke

Ekstra munnstykke: Parkettmunnstykke

Tilbehør: Fugemunnstykke, Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På rørklips
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