
Vysávač s vreckom

 

Animal Care

 

FC9067

Prekrásne výsledky za pár sekúnd
Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Modelový rad Jewel je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú rýchle a dokonalé výsledky pri čistení. Je vybavený

patentovaným nástavcom Tri-active, ktorý vám jedným ťahom poskytne tri spôsoby čistenia.

Prekrásne podlahy za pár sekúnd

2000 W motor generujúci sací výkon max. 450 W

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter Super Clean Air HEPA 12, 99,5 % filtrácia

Ľahké čistenie dokonca aj okolo nábytku

Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Zanechá čerstvú a čistú vôňu

Systém Active fragrance control zanechá príjemnú vôňu

Kvalitné výsledky na kobercoch/nábytku

Turbo kefa odstraňuje o 25% viac vlasov a prachu



Vysávač s vreckom FC9067/01

Hlavné prvky Technické údaje

2000 W motor

Vysokoúčinný 2000 W motor generujúci sací

výkon max. 450 W pre dokonalé výsledky

čistenia

Filter Super Clean Air HEPA 12

Tento filter Super Clean Air HEPA 12 zachytí

minimálne 99,5 % škodlivých mikroskopických

parazitov, ktoré spôsobujú alergie dýchacích

ciest.

Nástavec Tri-Active

Tento jedinečný nástavec je aerodynamicky

navrhnutý pre maximálnu efektívnosť pri

čistení. Na vonkajšej strane má kefy, ktoré

odstránia prach v rohoch a záhyboch, a v

prednej časti zase otvor, ktorý nasaje veľké

predmety. Každý pohyb vám prinesie okamžitú

čistotu.

Systém Active Fragrance Control

Aby ste si mohli vychutnať čerstvú prirodzenú

vôňu, je každý vysávač Jewel vybavený plne

vstavaným a nastaviteľným systémom

ovládania vône Active Fragrance Control.

Vonné granule sú dostupné s kvetinovou vôňou

(FC8025) a citrónovou vôňou (FC8026).

Turbo kefa

Turbo kefa umožňuje hĺbkové čistenie kobercov

a rýchle odstraňovanie vlasov a chumáčov

z kobercov. Rotačná kefa aktívne odstraňuje

malé prachové čiastočky a vlasy, čím dosahuje

o 25 % lepší čistiaci výkon na kobercoch.

Kolieska kefy zabraňujú poškodeniu pri

používaní na tvrdých podlahách.

Dizajn

Farba(y): Macaw zelená

Model: Animal Care

Motor

Max. vstupný výkon: 2000 W

IEC vstupný výkon: 1800 W

Max. sací výkon: 450 W

Prietok vzduchu: 43,0 l/s

Vákuum: 32,0 kPa

Špecifikácia vysávača

Elektronické ovládanie výkonu: Áno, na

spotrebiči

Výstupný filter: Filter Super clean air HEPA 12

(FC8031)

Kapacita prachového vrecka: 3 l

Typ prachového vrecka: s-bag (FC8021)

Kazeta Clean Comfort

Indikátor plného vrecka

Dĺžka kábla: 7 m

Akčný rádius: 10 m

Trubica: Kovová lakovaná teleskopická trubica

Spojovanie: Upínacie tlačidlo

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Pomocník pri parkovaní a odkladaní

Kolieska: Gumové kolieska

Systém Active Fragrance Control

Hmotnosť: 5,7 kg

Hladina hlučnosti Lc IEC: 76 dB

Príslušenstvo

Dodatočný nástavec: Turbo kefa

Príslušenstvo: Kefa ,štrbinový nástavec, malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

Nástavec: Nástavec Tri-Active
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