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Støvsuger med pose

Effektiv mot dyrehår

FC9078/01
Vakre resultater på et øyeblikk

Tri-active-munnstykke med unik 3-i-1-operasjon
Jewel-serien er ideell for dem som ønsker gode resultater raskt. Den leveres med det 
patenterte Tri-Active-munnstykket som gir deg tre rengjøringshandlinger i ett.

Vakre gulv på et øyeblikk
• Motor på 2000 watt gir maks. 450 watt sugeeffekt

Svært effektivt anti-allergisystem
• HEPA AirSeal- og vaskbart HEPA 13-filter

Enkel rengjøring selv rundt møblene
• Tri-active-munnstykke med unik 3-i-1-operasjon

Etterlater en frisk og ren duft
• Active Fragrance Control sprer en behagelig duft

Flotte resultater på tepper og møbler
• Turbobørstemunnstykket fjerner 25 % mer hår og støv



 Motor på 2000 watt

Svært effektiv motor på 2000 watt gir maks. 
450 watt sugeeffekt for perfekte 
rengjøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne støvsugeren er utformet på en slik måte at all 
luften som suges inn, går gjennom det vaskbare 
HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut 
igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

Tri-active-munnstykke

Dette unike munnstykket er aerodynamisk utformet 
for maksimal rengjøringseffektivitet. Det har 

sidebørster som fjerner støv i hjørner og buer, og 
frontåpning for å få med seg store ting. Hvert tak gir 
umiddelbart et skinnende resultat.

Active Fragrance Control

For å gi en frisk og ren lukt leveres hver Jewel med 
en integrert og justerbar Active Fragrance Control. 
Duftpartiklene finnes i blomsterduft (FC8025) og 
sitronduft (FC8026).

Turbobørstemunnstykke

Med turbobørstemunnstykket kan du rengjøre 
tepper i dybden, og du kan fjerne hår og lo raskt fra 
dem. Den roterende børsten fjerner aktivt små 
støvpartikler og hår, noe som gir 25 % bedre 
rengjøring av teppene. Hjulene på munnstykket 
forhindrer skade hvis det kommer over på harde 
gulv.
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Spesifikasjoner
Utforming
• Farge: Denim-blå

Ytelse
• Inngangseffekt (maks.): 2000 W
• Inngangseffekt (IEC): 1800 W
• Sugeeffekt (maks): 450 W
• Vakuum (maks.): 32 kPa
• Luftstrøm (maks.): 43 l/s
• Støynivå (Lc IEC): 76 dB

Filtrering
• Støvkapasitet: 3 l
• Støvposetype: s-bag
• Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter 

som kan vaskes
• HEPA Air Seal

Brukervennlighet
• Rekkevidde: 10 m
• Ledningslengde: 7 m
• Rørtype: Todelt teleskoprør i lakkert metall
• Bærehåndtak: Front
• Støvpose full-indikator
• Clean Comfort-kassett
• Sammenkobling: Knapp
• Active Fragrance Control
• Parkerings- eller oppbevaringsassistanse: Bakside 

og bunn
• Hjultype: Gummi
• Effektkontroll: Elektronisk på apparatet

Munnstykker og tilbehør
• Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
• Ekstra munnstykke: Turbomunnstykke
• Tilbehør: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
• Oppbevaring av tilbehør: På håndtak

Mål og vekt
• Vekt: 5,7 kg
•
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