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Δεν αφήνει περιθώρια για σκόνη
Αυτή η ισχυρή ηλεκτρική σκούπα 2000 Watt παρέχει υψηλή ισχύ απορρόφησης 375 Watt! Είναι ιδανική για σκληρά δάπεδα

χάρη στο πρόσθετο πέλμα για παρκέ και τις ρόδες από καουτσούκ.

Μεγάλη καθαριστική ισχύς

Μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 375 Watt

Προστασία του παρκέ από γρατζουνιές

Ειδικό πέλμα για παρκέ με μαλακιά βούρτσα

Προστασία των δαπέδων σας

Μαλακές ρόδες από καουτσούκ

Υγιεινή απόρριψη της σακούλας σκόνης

Μοναδική κασέτα Clean Comfort για αποφυγή επαφής με τη σκόνη



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC8620/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μοτέρ 2000 Watt

Ισχυρό μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική

ισχύ στο πέλμα 375 Watt για εξαιρετικά

αποτελέσματα καθαρισμού.

Πέλμα για παρκέ

Δεν υπάρχει κίνδυνος γρατζουνιών χάρη σε αυτό το

πέλμα με μαλακή βούρτσα που είναι ειδικά

σχεδιασμένο για προσεχτικό 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.

Κασέτα Clean Comfort

Όταν πετάτε τη γεμάτη σακούλα, δεν έρχεστε σε

επαφή με τη σκόνη χάρη στο πατενταρισμένο

σύστημα σφράγισης της σακούλας συλλογής σκόνης.

 

Σχεδιασμός

Μοντέλο: Παρκέ

Χρώμα(τα): Καφέ

Μοτέρ

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 2000 W

Απορροφητική ισχύς IEC: 1800 W

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 375 W

Ροή αέρα: 42 l/s

Σκούπα: 33 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας

Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 82 dB

Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης: Ναι, στη συσκευή

Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο AFS (FC8032)

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: s-bag (FC8021)

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Σωλήνας: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

Φίλτρο μοτέρ: Διπλής επίστρωσης

Χωρητικότητα σακούλας συλλογής σκόνης: 3 l

Σύνδεση: Κωνική σύνδεση

Κασέτα Clean Comfort

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινή

Μήκος καλωδίου: 7 m

Ρόδες: Ρόδες από καουτσούκ

Ακτίνα δράσης:

10 m

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος /

αποθήκευσης

Αξεσουάρ

Στόμιο: Πέλμα γενικής χρήσης

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για παρκέ

Αξεσουάρ: Εξάρτημα για γωνίες και μικρό πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Κλιπ σωλήνα
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