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FC8736/01
Čištění bez námahy

Obzvlášť dlouhá šňůra, nevyžaduje sáček
Model EasyClean je určen pro ty, kdo chtějí s minimálním úsilím dosáhnout důkladného 
vyčištění.

Snadno odstraňuje prach a špínu
• Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 300 W

Čistý vzduch v domácnosti
• Filtr Super Clean Air HEPA 12, 99,5% filtrace

Snadné odstraňování nečistot
• Nádobu na prach lze snadno vyjmout a vyprázdnit

Snadné čištění dokonce i blízko nábytku
• Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí tři v jednom

Vynikající čištění pevných podlah
• Hubice Super Parquet odstraňuje 3krát více ulpívajících nečistot
 



 1800W motor

Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 
300 W a zajišťuje dokonalé výsledky čištění.

Filtr Super Clean Air HEPA 12

Tento filtr Super Clean Air HEPA 12 zachytí 
nejméně 99,5 % všech mikroskopických škůdců, 
kteří způsobují alergie dýchacích cest.

Nádoba na prach se snadným 
vyprazdňováním

Bezsáčkový vysavač je dodáván s průhlednou 
nádobou na prach, díky které přímo zjistíte, kolik 
prachu jste z podlahy vysáli, a snadno vyhledáte 
náhodně vysáté cenné věci.

Hubice Tri-Active

Tato jedinečná hubice má aerodynamický tvar 
zajišťující maximální účinnost, obsahuje boční 
kartáče, které odstraňují prach z rohů a zakřivených 
míst, a má přední otvor, který vysává velké kousky. 
Takže každým tahem dosáhnete okamžitého čistého 
výsledku.

Hubice Super Parquet

Hubice Super Parquet umožňuje skutečně vyčistit 
všechny druhy pevných podlah najednou, aniž byste 
je poškodili. Pomocí absorpční kapacity polštářků 
z mikrovlákna v kombinaci se sacím výkonem 
vysavače dosáhnete maximálních výsledků bez 
čisticích prostředků a kartáčů.

8m šňůra

Díky jeho 8m šňůře můžete pokrýt velmi velkou 
podlahovou plochu, aniž byste museli měnit zásuvku.
FC8736/01

Specifikace
Design
• Barva(y): Oxfordská modrá
• Model: Super Parquet

Motor
• Max. příkon: 1800 W
• Příkon IEC:: 1600 W
• Maximální sací výkon: 300 W
• Proud vzduchu: 36 l/s
• Vakuum: 29 kPa

Specifikace vysavače
• Úroveň hluku Lc IEC: 79 dB
• Elektronické ovládání napájení: Ano, na tělese
• Cyklónový filtr: HEPA 10, Gore-Tex (FC8047/02)
• Výstupní filtr: Filtr Super clean air HEPA 12 

(FC8044)
• Kapacita pro prach: 2 l
• Délka šňůry: 8 m
• Trubice: Kovová lakovaná teleskopická trubice
• Akční rádius: 11 m
• Spojení: Spojení pomocí tlačítka
• Rukojeť pro přenášení: Horní
• Kolečka: Pogumovaná kolečka
• Pomůcky pro ukládání: Ano
• Hmotnost: 6 kg

Příslušenství
• Hubice: Hubice Tri-Active
• Přídavná hubice: Hubice Super Parquet
• Příslušenství: Kartáč, štěrbina a malá hubice
• Prostor pro příslušenství: Na rukojeti
•

Přednosti
Bezsáčkový vysavač
Super Parquet  
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