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Nedá prachu šanci
Tento výkonný vysavač Expression o příkonu 2 000 Wattů vytváří nejméně

375 Wattů sacího výkonu. Díky přídavné hubici na pevné podlahy a gumovým

kolečkům je zvláště vhodný na tvrdé podlahy.

Vysoká čisticí síla

Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 375 W

Ochrana parketových podlah před poškrábáním

Speciální hubice na pevné podlahy s měkkými štětinami kartáče

Ochrana vašich podlah

Měkká gumová kolečka

Hygienická likvidace prachového sáčku

Jedinečná kazeta Clean Comfort pro zabránění kontaktu s prachem



Vysavač se sáčkem FC8620/01

Přednosti Specifikace

Motor o příkonu 2000 W

Tento výkonný motor o příkonu 2 000 W

vytváří max. sací výkon 375 wattů, který zajistí

vynikající výsledky čištění.

Hubice na parkety

Tato hubice s měkkými štětinami kartáče

znamená odstranění rizika poškrábání: je

speciálně zkonstruována pro pečlivé čištění

pevných podlah.

Měkká gumová kolečka

Tento vysavač má pogumovaná kolečka, která

umožňují hladký pohyb po pevných podlahách

bez nebezpečí poškrábání.

Kazeta Clean Comfort

Díky tomuto patentovanému držáku

prachového sáčku nedochází při likvidaci

prachového sáčku ke kontaktu s prachem.

 

Tvar

Barva: Čokoládově hnědá

Výkon

Příkon (max.): 2000 W

Příkon (IEC): 1800 W

Sací výkon (max.): 375 W

Vakuum (max.): 33 kPa

Proud vzduchu (max.): 42 l/s

Úroveň hluku (Lc IEC): 82 dB

Filtrace

Kapacita pro prach: 3 l

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Výstupní filtr: Filtr AFS

Filtr motoru: Dvouvrstvý

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Rukojeť pro přenášení: Přední

Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano

Kazeta Clean Comfort: Ano

Spojení: Kónický

Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Zadní

a spodní část

Typ koleček: Pryžová

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Délka šňůry: 7 m

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Univerzální hubice

Přídavná hubice: Hubice na parkety

Příslušenství: Nástavec pro štěrbiny, Malá

hubice

Uložení příslušenství: Na svorce na trubici
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