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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.

Wyjątkowe rozwiązanie problemu przechowywania

Wytrzymałe, plastikowe pudło do przechowywania

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

Łatwe sprzątanie podłóg wokół mebli

Nasadka Tri-Active o wyjątkowym, potrójnym działaniu



Odkurzacz workowy FC8619/01

Zalety Dane techniczne

Wytrzymałe, plastikowe pudło do

przechowywania

W specjalnie zaprojektowanym pudle mieści

się odkurzacz, wąż, rura, nasadka oraz

akcesoria. W środku można także

przechowywać inne akcesoria czyszczące,

takie jak szmatki czy aerozole.

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!

Nasadka Tri-Active

Ta wyjątkowa nasadka ma aerodynamiczny

kształt zapewniający maksymalną efektywność

sprzątania, szczotki boczne

usuwające kurz z narożników i krzywizn oraz

otwór z przodu służący do zbierania większych

cząstek brudu. Każdy ruch oznacza uzyskanie

lśniącej czystości.

Kaseta Clean Comfort

Dzięki opatentowanemu uchwytowi na worek

na kurz podczas wyjmowania worka nie

dochodzi do kontaktu z kurzem.

Wzornictwo

Model: Przechowywanie

Kolor(y): Niebieski

Silnik

Maks. moc wejściowa: 1800 W

Moc wejściowa IEC: 1600 W

Maks. moc ssania: 350 W

Nadmuch: 40 l/s

Podciśnienie: 30 kPa

Dane techniczne odkurzacza

Poziom hałasu Lc IEC: 82 dB

Elektroniczna regulacja siły: Tak, na

urządzeniu

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Zmywalny

filtr HEPA 12 (FC8044)

Typ worka na kurz: Antyalergiczny worek

Clinic S-bag (FC8022)

Wskaźnik napełnienia worka

Rura: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Połączenie: Połączenie wciskane

Filtr silnika: Potrójna warstwa

Pojemność worka na kurz: 3 l

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Kaseta Clean Comfort

Kółka: Plastikowe kółka

Długość przewodu: 7 m

Promień działania: 10 m

Ułatwienie przechowywania

Akcesoria

Nasadka: Nasadka Tri-Active

Akcesoria: Mała nasadka i szczelinówka

Schowek na akcesoria: Zacisk na rurę
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