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Μικρό μέγεθος, μεγάλη δύναμη
Η ηλεκτρική σκούπα Studio απευθύνεται σε εκείνους που επιζητούν την απόδοση μιας

μεγάλης ηλεκτρικής σκούπας σε μια σκούπα μικρού μεγέθους. Το μέγεθός της, οι λαβές

μεταφοράς, και το καλώδιο 8 μ. προσφέρουν μεγάλη ευελιξία, ώστε να κινείστε γρήγορα μέσα

στο σπίτι σας.

Εξαιρετικός καθαρισμός

Μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 400 Watt

Ξέγνοιαστο καθάρισμα

Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ComfortControl

Εύχρηστη για όλο το σπίτι

Δύο πρακτικές λαβές μεταφοράς για μεγαλύτερη άνεση

Εύκολη χρήση ακόμα και γύρω από έπιπλα

Πέλμα Tri-active με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Μεγάλη εμβέλεια

Πολύ μεγάλη εμβέλεια 11 μέτρων



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC9082/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μοτέρ 2000 Watt

Το ισχυρό μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη

απορροφητική ισχύ στο πέλμα 400 Watt για

εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Λαβή ComfortControl

Η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή αποτρέπει την

καταπόνηση των καρπών. Παρέχει ευέλικτο χειρισμό

με το ένα χέρι χωρίς προσπάθεια. Απολαύστε

ευκολότερο καθάρισμα.

Λαβές για πρακτική μεταφορά

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα δεν έχει μία, αλλά δύο

λαβές μεταφοράς. Όταν στηρίζεται στις ρόδες,

υπάρχει μια λαβή στο επάνω μέρος, που σας

επιτρέπει να μετακινείτε τη σκούπα με πολύ λίγο

σκύψιμο. Η δεύτερη λαβή στη μπροστινή πλευρά

επιτρέπει την άνετη μεταφορά της συσκευής σε όρθια

θέση.

Πέλμα Tri-active

Αυτό το μοναδικό πέλμα έχει αεροδυναμικό

σχεδιασμό για μέγιστη αποτελεσματικότητα, διαθέτει

πλαϊνές βούρτσες για την απομάκρυνση της σκόνης

από γωνίες και καμπύλες, και μπροστινό άνοιγμα για

απορρόφηση των μεγάλων κομματιών. Έτσι,

επιτυγχάνετε άμεση καθαριότητα με κάθε κίνηση.

Εμβέλεια 11 μέτρων

Χάρη στο καλώδιο 8 μέτρων έχετε εμβέλεια 11

μέτρων, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε πρίζα.

Φίλτρο HEPA AirSeal, HEPA 13

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο

τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται να περνάει

από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13 (φιλτράρισμα

99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν υπάρχει

πιθανότητα διαφυγής.

Σχεδιασμός

Χρώμα: Μπλε και έντονο μαύρο

Απόδοση

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 2000 W

Iσχύς εισόδου (IEC): 1800 W

Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 400 W

Απορρόφηση (μέγ.): 30 kPa

Ροή αέρα (μέγ.):

40 l/s

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 78 dB

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 3 l

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο Ultra Clean

Air HEPA 13

HEPA Air Seal

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 11 m

Μήκος καλωδίου: 8 m

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός λακαριστός

τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων

Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Κασέτα Clean Comfort

Σύνδεση: Κουμπί

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος ή

αποθήκευσης: Πίσω και κάτω

Τύπος τροχών:

Καουτσούκ

Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive

Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Αποθήκευση αξεσουάρ: Στη λαβή
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