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Προστασία από αλλεργίες

FC8714/01
Απαλλαγείτε από τον κόπο του καθαρίσματος
Δεν απαιτείται σακούλα
Η σειρά EasyClean έχει σχεδιαστεί για εκείνους που θέλουν βαθύ καθαρισμό χωρίς 
να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια.

Απομακρύνει εύκολα βρωμιά και σκόνη
• Μοτέρ 1800 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 300 Watt

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας
• Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12, φιλτράρισμα 99,5%

Εύκολη απόρριψη σκόνης
• Το δοχείο συλλογής σκόνης αφαιρείται και αδειάζει εύκολα
 



 Μοτέρ 1800 Watt

Μοτέρ 1800 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ 
στο πέλμα 300 Watt για τέλεια αποτελέσματα 
καθαρισμού.

Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12

Αυτό το φίλτρο Super Clean Air HEPA 12 
αιχμαλωτίζει τουλάχιστον 99,5% από τα επιβλαβή 
μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες 
του αναπνευστικού.

Εύκολο άδειασμα του δοχείου 
συλλογής σκόνης

Η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα διαθέτει 
διαφανές δοχείο συλλογής σκόνης για να μπορείτε 
να βλέπετε τη σκόνη που αφαιρέσατε από το 
δάπεδο και να εντοπίζετε πολύτιμα αντικείμενα 
που απορροφήθηκαν κατά λάθος.
FC8714/01

Χαρακτηριστικά
• Σωλήνας: Μεταλλικός λακαρισμένος σωλήνα
•

Σχεδιασμός
• Μοντέλο: Προστασία από αλλεργίες
• Χρώμα(τα): Μπλε Ολλανδίας

Μοτέρ
• Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 1800 W
• Απορροφητική ισχύς IEC: 1600 W
• Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 300 W
• Ροή αέρα: 34 l/s
• Σκούπα: 26,5 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας
• Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 79 dB
• Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης: Ναι, στο σώμα
• Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Super Clean Air 

HEPA 12 (FC8044)

τηλεσκοπικός σωλήνας
• Σύνδεση: Σύνδεση κουμπιών
• Λαβή μεταφοράς: Επάνω
• Ρόδες: Πλαστικές ρόδες
• Κυκλωνικό φίλτρο: HEPA 10, Gore-Tex (FC8047/

01)
• Χωρητικότητα σκόνης: 2 l
• Μήκος καλωδίου: 7 m
• Ακτίνα δράσης: 10 m
• Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος / 
αποθήκευσης

Αξεσουάρ
• Στόμιο: Τυπικό πέλμα γενικής χρήσης
• Αξεσουάρ: Εξάρτημα για γωνίες και βούρτσα
• Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Κλιπ 
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