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Motor 1.800 W yang menghasilkan daya isap 
maks. 300 W

Filter Udara Super Bersih HEPA 12, 
penyaringan 99,5%



 

Spesifikasi umum
• Model: Semua lantai

Aksesori
• Nozel khusus
• Aksesori: Nozel Kecil Sikat Celah
• Penyimpanan aksesori: Pada pegangan

Motor
• Daya masukan maks.: 1800 W
• Daya masukan IEC: 1600 W
• Daya hisap maks.: 300 W
• Aliran udara: 30 l/d
• Vakum: 26,5 kPa

Spesifikasi penyedot debu
• Kontrol daya elektronik: Putar
• Kontrol jarak jauh IR
• Tingkat kebisingan Lc IEC: 79 dB
• Filter keluaran: Udara Super Bersih HEPA12
• Segel HEPA: NA
• Nozel standar: Nozel Tri-Aktif
• Wangi Aktif: NA
• Kapasitas debu: 2 l
• Radius gerak: 10 m
• Panjang kabel: 7 m
• Tabung: Tombol berpernis
• Sambungan: Tombol
• Bantuan penyimpanan / peletakan: Parkir
• Pegangan: Atas
• Bahan berputar: Karet

Desain
• Warna: Merah tua
•

Vacuum Cleaner Tanpa Kantung
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