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Parchet

 
FC8620/01

Nu-i oferă prafului nicio şansă
Acest aspirator puternic de 2000 Waţi oferă o putere de aspirare de 375 Waţi. Este adecvat în special pentru

podele dure datorită duzei suplimentare pentru parchet şi a roţilor din cauciuc.

Putere de curăţare superioară

Motor de 2000 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 375 Waţi

Protecţie împotriva zgârieturilor pentru parchet

Duză specială pentru parchet cu peri moi

Protejează podelele dumneavoastră

Roţi moi din cauciuc

Îndepărtare igienică a sacului pentru praf

Casetă igienică unică pentru praf, pentru a evita contactul cu praful



Aspirator cu sac FC8620/01

Repere Specificaţii

Motor de 2000 Waţi

Motorul puternic de 2000 Waţi generează o

putere de aspirare de max. 375 Waţi pentru

rezultate excelente.

Duză Parquet

Nu mai există risc de zgâriere datorită acestei

duze cu peri moi, special proiectată pentru a

curăţa cu grijă podelele dvs. dure.

Roţi moi din cauciuc

Acest aspirator este dotat cu roţi de cauciuc

pentru a aluneca cu uşurinţă pe podelele dure,

fără riscul apariţiei zgârieturilor.

Casetă igienică pentru praf

Atunci când aruncaţi sacul pentru praf, nu veţi

avea niciun fel de contact cu praful, mulţumită

acestui suport patentat al sacului de praf.

 

Design

Model: Parchet

Culori: Maro ciocolată

Motor

Putere de intrare maximă: 2000 W

Putere de intrare IEC: 1800 W

Putere maximă de aspirare: 375 W

Flux de aer: 42 l/s

Vid: 33 kPa

Specificaţii aspirator

Nivel de zgomot Lc IEC: 82 dB

Control electronic al energiei: Da, pe aparat

Filtru de evacuare: Filtru AFS (FC8032)

Tipul sacului de praf: s-bag (FC8021)

Indicator pentru sac de praf plin

Tub: Tub telescopic metalic

Filtru pentru motor: Dublu strat

Capacitatea sacului de praf: 3 L

Cuplare: Cuplare conică

Casetă igienică pentru praf

Mâner pentru transport: Frontal

Lungime cablu: 7 m

Roţi: Roţi de cauciuc

Rază de acţiune: 10 m

Asistenţă pentru aşezare/depozitare

Accesorii

Cap de aspirare: Cap de aspirare

multifuncţional

Duză suplimentară: Duză Parquet

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

duză de aspirare mică

Depozitare accesoriu: Tub cu clemă
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