
Aspirator cu sac

Performer

 
2000 W

Putere de aspirare de 425 W

Filtru HEPA 13

 
FC9150/01

Niciun alt aspirator nu oferă o curăţare mai igienică
Putere de aspirare foarte mare

Niciun alt aspirator nu oferă o curăţare mai igienică. Modelul Performer combină cea mai ridicată putere de

aspirare (425 W!) cu un filtru HEPA Ultra Clean Air şi o etanşare HEPA completă pentru a vă oferi o curăţenie

temeinică, menţinând în acelaşi timp aerul curat.

Curăţare superioară

Motor de 2000 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 425 Waţi

Capturează în interior praful şi alţi factori alergenici

Filtru Ultra Clean Air HEPA 13, filtrare 99,95%

Sistem eficient împotriva alergenilor

Sigiliul calităţii ECARF pentru rezultate de încredere

Aspirare a prafului de durată

s-bag XXL cu capacitate de 4 litri pentru performanţă de durată

Curăţare uşoară, în jurul mobilierului

Duză TriActive cu acţiune unică 3-în-1



Aspirator cu sac FC9150/01

Repere Specificaţii

Putere 2000 Waţi, 425 W

Motor de 2000 Waţi ce generează o putere de

aspirare de max. 425 Waţi

Cap de aspirare TriActive

Duza TriActive vă curăţă podeaua în 3 moduri

dintr-o singură mişcare: 1) Un orificiu mai mare

din vârful duzei aspiră cu uşurinţă obiecte mari.

2) Are eficienţă de curăţare maximă datorită

fluxului de aer optimizat prin duză. 3) Cele

două perii laterale mătură bine praful şi

mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi.

s-bag XXL de 4 litri

Capacitatea mare a sacului de praf vă permite

o utilizare optimă a acestuia, ceea ce

înseamnă că trebuie să schimbaţi sacul de praf

mai rar.

Design

Culoare: Denim închis

Filtrare

Tipul sacului de praf: s-bag

Filtru de evacuare: Filtru Ultra Clean Air HEPA

13

Capacitate praf: 4 l

Etanşare HEPA

Duze şi accesorii

Accesorii: Perie, Accesoriu pentru spaţii

înguste, Duză mică

Depozitare accesoriu: Mâner

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Performance

Flux de aer (max): 45 l/s

Putere de intrare (IEC): 1800 W

Putere de intrare (max): 2000 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 76 dB

Putere de aspirare (max.): 425 W

Vid (max): 33 kPa

Comoditate a utilizării

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Casetă igienică pentru praf

Cuplaj tub: buton

Indicator pentru sac de praf plin

Control energie: Parte electronică pe aparat

Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2

componente

Tip rotativ: Cauciuc

Rază de acţiune: 12 m

Lungime cablu: 9 m

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 6,3 kg

Dimensiunile produsului (L x A x Î): 500 x

320 x 280 mm
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