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Rezultate minunate într-o clipă
Duză Tri-active cu acţiune unică 3-în-1

Gama Jewel este ideală pentru persoanele care vor rezultate perfecte şi rapide.

Este dotată cu duza patentată Tri-Active, care vă oferă trei moduri de curăţare cu

un singur dispozitiv.

Podele minunate într-o clipă

Motor de 2000 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 450 Waţi

Aer curat în casa dvs.

Filtru HEPA 12 Super Clean Air, filtrare 99,5%

Curăţare uşoară, în jurul mobilierului

Duză Tri-active cu acţiune unică 3-în-1

Lasă o aromă de prospeţime şi curăţenie

Sistemul de control activ al mirosului lasă un miros plăcut

Rezultate optime pe covoare şi mobilă

Peria Turbo Brush elimină cu 25% mai mult păr şi praf



Aspirator cu sac FC9067/02

Repere Specificaţii

Motor de 2000 Waţi

Motor de 2000 Waţi foarte eficient, ce

generează o putere de aspirare de max. 450

Waţi pentru rezultate perfecte.

Filtrul Super Clean Air HEPA 12

Acest filtru HEPA 12 Super Clean Air absoarbe

cel puţin 99,5% din paraziţii microscopici

dăunători care cauzează alergii respiratorii.

Duză Tri-Active

Această duză unică are un design aerodinamic

pentru eficienţă maximă la curăţare, perii

laterale pentru îndepărtarea prafului din colţuri

şi locuri curbate şi este dotat cu un orificiu

frontal pentru aspirarea bucăţilor mari. Astfel,

fiecare mişcare va produce imediat rezultate

uimitoare.

Control activ al mirosului

Pentru a emana un miros special şi proaspăt,

fiecare aparat Jewel este un sistem integrat şi

reglabil de control activ al mirosului. Granulele

parfumate sunt disponibile cu miros de flori

(FC8025) şi de lămâie (FC8026).

Cap de aspirare Turbo Brush

Capul de aspirare Turbo Brush permite

curăţarea în profunzime a covoarelor şi

îndepărtarea părului şi a scamelor de pe

acestea. Peria rotativă îndepărtează în mod

activ particulele mici de praf şi părul, rezultând

o eficienţă de curăţare a covoarelor mai bună

cu 25%. Roţile capului de aspirare previn

deteriorarea acestuia în cazul utilizării acestuia

pe podele dure.

Design

Culoare: Albastru Denim

Performanţă

Putere de intrare (max): 2000 W

Putere de intrare (IEC): 1800 W

Putere de aspirare (max.): 450 W

Vid (max): 32 kPa

Flux de aer (max): 43 l/s

Nivel de zgomot (Lc IEC): 76 dB

Filtrare

Capacitate praf: 3 l

Tipul sacului de praf: s-bag

Filtru de evacuare: Filtrul Super Clean Air

HEPA 12

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 10 m

Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2

componente

Mâner pentru transport: Frontal

Indicator pentru sac de praf plin

Casetă igienică pentru praf

Cuplare: buton

Sistem de control activ al mirosului

Asistenţă pentru aşezare sau depozitare:

Partea din spate şi partea inferioară

Tip rotativ: Cauciuc

Control energie: Parte electronică pe aparat

Lungime cablu: 7 m

Duze şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Duză suplimentară: Cap de aspirare cu perie

Turbo

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică

Depozitare accesorii: Mâner

Greutate şi dimensiuni

Greutate: 5,7 kg
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