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„HomeCare“

 

FC9081/01

Mažas, tačiau galingas
Dulkių siurblys „Studio“ skirtas žmonėms, kurie nori kompaktiško, tačiau galingo

dulkių siurblio. Jo dydis, rankenos ir 8 m ilgio laidas leidžia patogiai ir greitai judėti

namuose.

Puikiai valo

2000 W variklis generuoja maks. 400 W siurbimo galią

Lengva naudoti bet kurioje namų vietoje

Dvi patogios papildomos rankenėlės suteiks papildomo patogumo

Lengva valyti net aplink baldus

Trijų padėčių antgalis su unikaliu „trys viename“ veikimu

Pasiekia visas vietas

Ypač didelė amplitudė, 11 m

Itin efektyvi priešalerginė sistema

„HEPA AirSeal“ ir plaunamas „HEPA 13“ filtras



Dulkių siurblys su maišeliu FC9081/01

Ypatybės Specifikacijos

2000 W variklis

Šis galingas 2000 W variklis sugeneruoja

maks. 400 W siurbimo galią ir užtikrina puikius

rezultatus.

Patogios nešimo rankenos

Šis siurblys turi ne vieną, o dvi nešimo

rankenas. Kai yra vežamas ant ratukų,

naudokite rankeną viršuje, nes taip galėsite

perkelti siurblį be didelių jo sukinėjimų. Antroji

rankena priekyje leidžia patogiai nešti siurblį

statmena padėtimi.

Trijų padėčių antgalis

Šis unikalus antgalis sukonstruotas

aerodinamiškai, valyti maksimaliai efektyviai,

turi šoninius šepetėlius pašalinti dulkes iš

kampų ir nuo nelygaus paviršiaus bei priekį,

atvirą surinkti didesnes nešvarumus. Taigi,

kiekvienas pabraukimas suteikia staigų

spindintį rezultatą.

11 m amplitudė

Dėl 8 m laido siurbliu galima siurbti 11 m

spinduliu neperjungiant į kitą maitinimo lizdą.

„HEPA AirSeal“, „HEPA 13“ filtras

Šis dulkių siurblys sukurtas ir pagamintas taip,

kad visas įsiurbiamas oras prieš jį išpučiant

pereitų per plaunamą „HEPA 13“ filtrą (99,95

% filtravimas). Niekas iš jo neišpučiama.

Konstrukcija

Spalva: Ryškiai geltona „Signal yellow“ ir

rusvai gelsva perlamutro

Filtravimas

Dulkių maišelio tipas: „S-bag“

Dulkių tūris: 3 l

Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“

filtras

„HEPA AirSeal“

Antgaliai ir priedai

Priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis

Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Veiksmingumas

Oro srovė (maks.): 40 l/s

Įeinanti energija (IEC): 1800 W

Įeinanti energija (maks.): 2000 W

Triukšmo lygis (Lc IEC): 78 dB

Siurbimo galia (maks.): 400 W

Siurbimas (maks.): 30 kPa

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 11 m

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

„Clean Comfort Cassette“

Laido ilgis: 8 m

Vamzdžio sujungimas: Mygtukas

Pilno dulkių maišelio indikatorius

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Guma
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