
Vysávač s vreckom

 

Hubica na parkety

 
FC8617/01

Nedá prachu najmenšiu šancu
Viacnásobné filtre zachytia až 99,9 % prachu

Model Expression ponúka efektívny spôsob filtrovania peľov, spór a alergénov zo

vzduchu. Umývateľný filter HEPA 12 v kombinácii s vreckom s-bag Clinic zachytí až

99,9 % všetkých čiastočiek prachu.

Vysoký čistiaci výkon

1800 W motor generujúci sací výkon max. 350 W

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter HEPA 12 s 99,5% filtráciou

Vrecko na prach bezpečne zachytí všetok prach

Vrecko Clinic s-bag zachytí až 99,9 % všetkého prachu

Hygienické odstránenie vrecka na prach

Jedinečná kazeta Clean Comfort ktorá zabráni kontaktu s prachom

Ochrana parketových podláh pred poškriabaním

Špeciálna hubica na parkety s jemnými kefovými štetinami



Vysávač s vreckom FC8617/01

Hlavné prvky Technické údaje

1800 W motor

1800 W motor generujúci sací výkon max. 350

W pre dokonalé výsledky čistenia.

Umývateľný filter HEPA 12

Tento umývateľný filter HEPA 12 zachytí

minimálne 99,5 % škodlivých mikroskopických

parazitov, ktoré spôsobujú alergie dýchacích

ciest.

Vrecko s-bag Clinic - protialergické

Toto prachové vrecko odfiltruje až 99,9 %

peľových častíc, spór a alergénov. Ideálne pre

ľudí s alergiou!

Kazeta Clean Comfort

Vďaka tomuto patentovanému nosiču vrecka na

prach nedôjde pri odstraňovaní vrecka k

žiadnemu kontaktu s prachom.

Hubica na parkety

Už žiadne riziko poškriabania vďaka tejto

hubici s jemnými kefovými štetinami,

špeciálne navrhnutej na dôkladné čistenie

pevných podláh.

Mäkké gumené kolieska

Vysávač má gumené kolieska, takže sa hladko

kĺže po tvrdých podlahách bez rizika vytvorenia

škrabancov.

 

Dizajn

Model: Hubica na parkety

Farba(y): Havrania čierna

Motor

Max. vstupný výkon: 1800 W

IEC vstupný výkon: 1600 W

Max. sací výkon: 350 W

Prietok vzduchu: 40 l/s

Vákuum: 30 kPa

Špecifikácia vysávača

Hladina hlučnosti Lc IEC: 82 dB

Elektronické ovládanie výkonu: Áno, na

spotrebiči

Výstupný filter: Umývateľný filter HEPA 12

(FC8044)

Typ prachového vrecka: Vrecko s-bag Clinic -

protialergické (FC8022)

Indikátor plného vrecka

Trubica: Kovová lakovaná teleskopická trubica

Filter motora: Trojvrstvový

Kapacita prachového vrecka: 3 l

Spojovanie: Kužeľovité spojovanie

Kazeta Clean Comfort

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Dĺžka kábla: 7 m

Kolieska: Gumové kolieska

Akčný rádius: 10 m

Pomocník pri parkovaní a odkladaní

Príslušenstvo

Nástavec: Štandardná univerzálna hubica

Dodatočný nástavec: Hubica na parkety

Príslušenstvo: Malý nástavec a štrbinový

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Držiak na trubici
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