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poseløs støvsuger

Tri-Active

FC8716/01
Gør rent uden besvær

Pose er ikke nødvendig
EasyClean er designet til alle, der vil have grundig rengøring med minimal anstrengelse.

Fjerner nemt støv og snavs
• 1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke

Ren luft i hjemmet
• Super Clean Air HEPA-12 filter med 99,5 % filtrering

Nem bortskaffelse af støv
• Støvbeholderen er nem at tage af og tømme

Nem rengøring, selv rundt om møbler
• Tri-Active-mundstykke med unik 3-i-1-funktion
 



 1800 W motor

1800 W motor, der genererer maks. 300 W 
sugestyrke og sikrer et perfekt rengøringsresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filter

Dette Super Clean Air HEPA 12-filter fanger mindst 
99,5 % af alt skadeligt mikroskopisk utøj, som 
forårsager luftvejsallergi.

Støvbeholder, der er nem at tømme

Den poseløse støvsuger har en gennemsigtig 
støvbeholder, så du kan se det støv, der suges op fra 
gulvet, og som gør det nemt at finde ting, der suges 
op ved et uheld.

Tri-Active-mundstykke

Dette unikke mundstykke i aerodynamisk design for 
maksimal rengøringseffektivitet har sidebørster, der 
fjerner støv fra hjørner og kurver, samt frontåbning 
til opsugning af større emner. Hver eneste bevægelse 
giver straks et rent resultat.
FC8716/01

Specifikationer
Design
• Model: Tri-Active
• Farve(r): Mørkerød

Motor
• Maks. motoreffekt: 1800 W
• IEC-effekt: 1600 W
• Maks. sugeeffekt: 300 W
• Luftstrøm: 34 l/s
• Vakuum: 26,5 kPa

Specifikationer for støvsuger
• Støjniveau Lc IEC: 79 dB
• Elektronisk sugestyrkekontrol: Ja, på hovedenhed
• Udstødningsfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter 

(FC8044)
• Rør: Metallakeret teleskoprør
• Kobling: Knapkobling
• Bærehåndtag: Top
• Hjul: Gummihjul
• Cyclone-filter: HEPA 10, Gore-Tex (FC8047/01)
• Støvkapacitet: 2 l
• Ledningslængde: 7 m
• Aktionsradius: 10 m
• Parkering / opbevaring

Tilbehør
• Mundstykke: Tri-Active-mundstykke
• Tilbehør: Børste, sprækkemundstykke og lille 

mundstykke
• Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
•
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