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Απαλλαγείτε από τον κόπο του καθαρίσματος
Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο, 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

Λιγότερος μπελάς αλλαγής πρίζας
• Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο 8μ. για ευκολότερη πρόσβαση

Εύκολη χρήση ακόμα και γύρω από έπιπλα
• Πέλμα Tri-active με μοναδική λειτουργία 3-σε-1
 



 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.

Καλώδιο 8 μ.

Χάρη στο καλώδιο 8μ. που διαθέτει, μπορείτε να 
καλύψετε μεγάλη επιφάνεια χωρίς να αλλάζετε 
πρίζες

Πέλμα Tri-active

Αυτό το μοναδικό πέλμα έχει αεροδυναμικό 
σχεδιασμό για μέγιστη αποτελεσματικότητα, 
διαθέτει πλαϊνές βούρτσες για την απομάκρυνση 
της σκόνης από γωνίες και καμπύλες, και 
μπροστινό άνοιγμα για απορρόφηση των μεγάλων 
κομματιών. Έτσι, επιτυγχάνετε άμεση καθαριότητα 
με κάθε κίνηση.

Βελτιωμένος κυκλώνας

Η σειρά EasyClean διαθέτει βελτιωμένο κυκλώνα 
που φιλτράρει ακόμα περισσότερη σκόνη από τον 
αέρα.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός
• Μοντέλο: Tri-Active
• Χρώμα(τα): Βαθύ κόκκινο

Μοτέρ
• Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 1800 W
• Απορροφητική ισχύς IEC: 1600 W
• Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 300 W
• Ροή αέρα: 36 l/s
• Σκούπα: 29 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)
• Σωλήνας: Μεταλλικός λακαρισμένος 
τηλεσκοπικός σωλήνας

• Σύνδεση: Σύνδεση κουμπιών
• Λαβή μεταφοράς: Επάνω
• Ρόδες: Ρόδες από καουτσούκ
• Κυκλωνικό φίλτρο: HEPA 10, Gore-Tex (FC8047/

02)
• Χωρητικότητα σκόνης: 2 l
• Μήκος καλωδίου: 8 m
• Ακτίνα δράσης: 11 m
• Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος / 
αποθήκευσης

• Βάρος: 6 κ.

Αξεσουάρ
• Στόμιο: Πέλμα Tri-active
• Αξεσουάρ: Βούρτσα, εξάρτημα για γωνίες και 
μικρό πέλμα

• Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή
•

Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
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