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Spesifikasi umum
• Model: Anti-alergi

Aksesori
• Aksesori: Sikat, celah dan nozel kecil
• Penyimpanan aksesori: Jembatan

Motor
• Daya masukan maks.: 2000 W
• Daya masukan IEC: 1800 W
• Daya hisap maks.: 450 W
• Aliran udara: 43,0 l/d
• Vakum: 32,0 kPa

Spesifikasi penyedot debu
• Kontrol daya elektronik: Putar
• Tingkat kebisingan Lc IEC: 76 dB
• Filter keluaran: Udara Super Bersih HEPA
• Nozel standar: Tri-Aktif, putih
• Wangi Aktif
• Kapasitas kantung debu: 3 l
• Jenis kantung debu: S-bag
• Indikator kantung debu penuh
• Kaset Nyaman Nan Bersih
• Radius gerak: XL (10) m
• Panjang kabel: 7 m
• Tabung: TT geser yang dipernis
• Sambungan: Tombol
• Bantuan penyimpanan / peletakan
• Bahan berputar: Roda karet
• Berat: 5,7 kg

Desain
• Warna: Kuning Spectra
•
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