
Ηλεκτρική σκούπα με

σακούλα

 
Προστασία από αλλεργίες

 

FC9064

Τέλεια αποτελέσματα στη στιγμή
Πέλμα Tri-active με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Η σειρά Jewel είναι ιδανική για όσους θέλουν να έχουν γρήγορα υπέροχα αποτελέσματα. Συνοδεύεται από το κατοχυρωμένο

πέλμα Tri-active, το οποίο σάς παρέχει τρεις δράσεις καθαρισμού με μια κίνηση.

Υπέροχο δάπεδο στη στιγμή

Μοτέρ 2000 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 450 Watt

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας

Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12, φιλτράρισμα 99,5%

Εύκολη χρήση ακόμα και γύρω από έπιπλα

Πέλμα Tri-active με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Αφήνει ένα άρωμα φρεσκάδας και καθαριότητας

Το σύστημα Active fragrance control απελευθερώνει ένα ευχάριστο άρωμα



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC9064/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μοτέρ 2000 Watt

Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2000 Watt παράγει

μέγιστη απορροφητική ισχύ 450 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.

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.

Active fragrance control

Για ένα ιδιαίτερο άρωμα φρεσκάδας και

καθαριότητας, κάθε ηλεκτρική σκούπα Jewel διαθέτει

ένα πλήρως ενσωματωμένο και ρυθμιζόμενο

σύστημα αρωματισμού ατμόσφαιρας. Οι αρωματικοί

κόκκοι διατίθενται σε άρωμα λουλουδιών (FC8025)

και λεμονιού (FC8026).

Σχεδιασμός

Χρώμα(τα): Spectra κίτρινο

Μοντέλο: Προστασία από αλλεργίες

Μοτέρ

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 2000 W

Απορροφητική ισχύς IEC: 1800 W

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 450 W

Ροή αέρα: 43,0 l/s

Σκούπα: 32,0 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας

Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης: Ναι, στη συσκευή

Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Super Clean Air HEPA

12 (FC8031)

HEPA AirSeal: Όχι

Χωρητικότητα σακούλας συλλογής σκόνης: 3 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: s-bag (FC8021)

Κασέτα Clean Comfort

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Μήκος καλωδίου: 7 m

Ακτίνα δράσης: 10 m

Σωλήνας: Μεταλλικός λακαρισμένος τηλεσκοπικός

σωλήνας

Σύνδεση: Σύνδεση κουμπιών

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος /

αποθήκευσης

Ρόδες: Ρόδες από καουτσούκ

Active fragrance control

Βάρος:

5,7 κ.

Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 76 dB

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ: Βούρτσα, εξάρτημα για γωνίες και μικρό

πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή

Στόμιο: Πέλμα Tri-active
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