
Прахосмукачка с

торба

Jewel

  2000 W

425 W засмукваща мощност

Филтър HEPA 12

 

FC9062/01

Добри резултати само с премигване
Голямата засмукваща мощност осигурява бързо премахване на

праха

Гамата Jewel е идеална за тези, които искат отлични резултати, при това бързо. Jewel е

прахосмукачка с олекотен, компактен и модерен дизайн.

Красив под само с премигване

2000 W мотор за макс. 450 W всмукателна мощност

Оставя ухание на свежо и чисто

Активното регулиране на ароматизирането разпръсква приятна миризма



Прахосмукачка с торба FC9062/01

Акценти Спецификации

2000 W мотор

Високоефективният 2000-ватов мотор генерира макс.

450 вата смукателна мощност за идеални резултати

при почистване.

Активно управление на ароматите

С цел постигане на специален свеж аромат на

чистота всяка прахосмукачка Jewel се предлага с

вградена регулируема система за активно управление

на ароматите. Предлагат се ароматизиращи гранули с

аромат на цветчета (FC8025) или лимон (FC8026).

 

Дизайн

Цвят: Гарваново черно

Филтриране

Тип на торбата за прах: s-bag

Изходящ филтър: Филтър Super Clean Air HEPA12

Вместимост за прах: 3 л

Накрайници и принадлежности

Аксесоари: Четка, Тесен накрайник

Съхраняване на приставки: На дръжка

Стандартен накрайник: Универсален накрайник

Производителност

Въздушен поток (макс.): 43 л/сек.

Входна мощност (IEC): 1800 W

Консумирана мощност (макс.): 1800 W

Ниво на шума (Lc IEC): 76 dB

Всмукателна мощност (макс.):

450 W

Вакуум (макс.): 32 kPa

Използваемост

Касета Clean Comfort

Сглобяване на тръбата: Бутон

Индикатор за пълна торба за прах

Управление на мощността: Електронно на уреда

Тип на тръбата: Метална лакирана телескопична

тръба от 2 части

Тип на колелата: Гумен

Радиус на действие: 10 м

Дължина на кабела: 7 м

Активно управление на ароматите

Тегло и размери

Тегло на изделието: 5,7 кг
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