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Malé rozmery, veľký výkon
Studio je pre ľudí, ktorý túžia po silnom, ale kompaktnom vysávači. Jeho veľkosť,

prenosné rukoväte a 8-metrový kábel prinášajú vysokú flexibilitu, s ktorou sa

pohyb v domácnosti stáva rýchlejší.

Vynikajúce výsledky čistenia

2000 W motor generujúci max. 400 W sací výkon

Bezstarostné vysávanie

Ergonomicky navrhnutá rukoväť ComfortControl

Jednoduché používanie v celej domácnosti

Dve pohodlné prenosné rukoväte pre vyššie pohodlie pri práci

Ľahké čistenie dokonca aj okolo nábytku

Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Veľký dosah

Výnimočne veľký dosah až 11 m



Vysávač s vreckom FC9082/01

Hlavné prvky Technické údaje

2000 W motor

Tento vysoko účinný 2000-wattový motor

generuje maximálny sací výkon 400 W pre

skutočne kvalitné povysávanie.

Rukoväť ComfortControl

Táto ergonomicky navrhnutá rukoväť pomáha

predchádzať namáhaniu zápästí. Vysávač je

možné ovládať bez námahy jednou rukou.

Vychutnajte si jednoduchšie vysávanie.

Pohodlné prenosné rukoväte

Tento vysávač nemá jednu, ale rovno dve

rukoväte na prenášanie. Keď je na kolieskach,

navrchu má rukoväť, pomocou ktorej ho môžete

jednoducho prenášať a s vysávačom sa tak

môžete voľne pohybovať takmer bez

zohýbania. Druhá rukoväť na prednej strane

zariadenia vám zase umožňuje pohodlne

prenášať vysávač vo zvislej polohe.

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.

Dosah 11 m

Vďaka 8 m šnúre máte dosah až 11 m bez

potreby prepínania zástrčky.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13

Tento vysávač bol navrhnutý tak, aby všetok

nasávaný vzduch prešiel pred vyfúknutím cez

umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia).

Neunikne ani zrnko prachu.

Dizajn

Farba: Delftská modrá a havrania čierna

Výkon

Vstupný výkon (max): 2000 W

Príkon (IEC): 1800 W

Sací výkon (max): 400 W

Vákuum (max): 30 kPa

Prietok vzduchu (max): 40 l/s

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 78 dB

Filtrácia

Kapacita na prach: 3 l

Typ prachového vrecka: s-bag

Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean

Air HEPA 13

Tesnenie HEPA Air Seal

Použiteľnosť

Akčný rádius: 11 m

Dĺžka kábla: 8 m

Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna

teleskopická trubica

Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu

Indikátor plného vrecka

Kazeta Clean Comfort

Spojovanie: Tlačidlo

Pomocník pri parkovaní a ukladaní: Zadná a

spodná časť

Typ koliesok: Guma

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Nástavce a príslušenstvo

Bežný nástavec: Hubica Tri-Active

Príslušenstvo: Štrbinová hubica, Malý

nástavec

Odkladanie príslušenstva: Na rukoväti
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