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Kis méret, nagy teljesítmény
A Studio ideális választás mindazok számára, akik egy nagyobb porszívó

teljesítményét kívánják ötvözni egy kisebb méretű készülék kompakt jellegével.

Mérete, fogantyúi és 8 méteres vezetéke óriási rugalmasságot biztosítanak Önnek,

így rövid idő alatt végezhet otthona takarításával.

Kiváló takarítási eredmény

Max. 400 W szívóerőt biztosító 2000 W teljesítményű motor

Gondtalan takarítás

Ergonomikus kialakítású ComfortControl markolat

Egyszerűen használható a ház minden pontján

A két kényelmes hordfogantyú fokozott kényelmet biztosít

Kiváló eredmény szőnyegen és bútorokon

A Turbo kefés szívófej 25%-kal több hajat és port távolít el

Könnyű porszívózás a bútorok körül is

Tri-active szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval



Porzsákos porszívó FC9086/01

Fénypontok Műszaki adatok

2000 wattos motor

A nagy teljesítményű, 2000 wattos motor

képes 400 Watt szívóerőt kifejteni a tökéletes

tisztaság érdekében.

ComfortControl markolat

Ez az ergonomikus kialakítású markolat nem

csupán a csuklóra eső terhelést csökkenti, de

könnyed manőverezést tesz lehetővé. Ismerje

meg a könnyed takarítás élményét.

Kényelmes fogantyúk

A porszívó nem csupán egy, hanem két

fogantyúval is rendelkezik. Ha a kerekein áll, a

tetején található fogantyú segítségével

felemelheti, és könnyedén, hajolgatás nélkül

mozgathatja a porszívót, amerre csak kívánja.

A készülék elején található második

fogantyúval kényelmesen hordozhatja

felegyenesedett állapotban is.

Turbo Brush szívófej

Turbo szívófejjel a szőnyegek alaposan

kitisztíthatók, a hajszálak és a bolyhok gyorsan

eltávolíthatók. A forgókefe hatékonyan távolítja

el a port és a hajszálakat, ezáltal 25%-kal

nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el a

szőnyegeknél. Kemény padlón használva a

szívófej kerekei megakadályozzák a padló

karcolódását.

Tri-Active szívófej

A különleges szívófej aerodinamikus kivitele a

tisztítás maximális hatékonyságát célozza

meg, oldalsó keféi a sarkokat és az egyenetlen

felületeket tisztítják, az elülső nyílás pedig a

nagyobb méretű szennyeződéseket szippantja

be. Így minden mozdulat azonnal ragyogó

tisztaságot teremt!

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő

Ezt a porszívót úgy tervezték, hogy az összes

beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn

(99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen

nincs menekvés!

Formaterv

Szín: Cinóbervörös és hollófekete

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 2000 W

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W

Szívóteljesítmény (max.): 400 W

Szívóerő (max.): 30 kPa

Légáram (max.): 40 l/mp

Zajszint (Lc IEC): 78 dB

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 3 l

Porzsák típusa: Anti-Odour s-bag porzsák

Kimeneti levegőszűrő: Ultra Clean Air HEPA

13 mosható szűrő

HEPA légelzárás: Van

Felhasználhatóság

Hatósugár: 11 m

Vezetékhossz: 8 m

Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes

teleszkópos cső

Hordfogantyú: Felső és elülső

Porzsáktelítettség-jelző: Van

Clean Comfort kazetta: Van

Csatlakozás: Gomb

Tárolási segédlet: Hátulsó és alsó rész

Keréktípus: Gumi

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive szívófej

Kiegészítő szívófej: Turbo kefés szívófej

Tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis szívófej

Tartozékok tárolása: A markolaton
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