
Aspirator cu sac

 

Super Parquet

 
FC9162

Cea mai mare putere de aspirare obţinută vreodată
Putere de aspirare de 500 W pentru curăţare fără efort

Cel mai ridicat nivel de aspirare dintotdeauna, care are drept rezultat o curăţare fără efort: iată ce vă oferă gama

FC916x. Beneficiind de un filtru igienic şi un sistem de îndepărtare uşoară a sacului de praf, gama FC916x rezolvă

problema prafului şi a mizeriei de orice fel.

Curăţare superioară

Motor de 2000 W, produce o putere de aspirare de 500 W

Sistem antialergic, pentru o casă perfect curată

Filtru HEPA AirSeal şi filtru HEPA 13 lavabil

Aspirare a prafului de durată

Sac S-bag XXL de 4 litri pentru productivitate maximă

Curăţare mai bună a podelelor dure

Capul Super Parquet elimină de 3 ori mai multă mizerie lipicioasă



Aspirator cu sac FC9162/01

Specificaţii

Specificaţii generale

Model: super parquet

Accesorii

Cap de aspirare special: Cap de aspirare Super

Parquet

Accesorii: Perie, accesoriu pentru spaţii

înguste, duză mică

Depozitare accesoriu: Punte

Motor

Putere de intrare maximă: 2200 W

Putere de intrare IEC: 2000 W

Putere maximă de aspirare: 500 W

Flux de aer: 47,0 l/s

Vid: 34,0 kPa

Specificaţii aspirator

Control electronic al energiei

TELECOMANDĂ IR: na

Nivel de zgomot Lc IEC: 78 dB

Filtru de evacuare: Ultra Clean Air HEPA 13

HEPA AirSeal

Cap de aspirare standard: Cap de aspirare Tri-

Active, închis la culoare

Parfum activ: na

Capacitate sac de praf: 4 L

Tip sac de praf: S-bag

Indicator pentru sac de praf plin

Casetă igienică pentru praf

Rază de acţiune: 12 m

Lungime cablu: 9 m

Tub: Telescopic, din metal emailat, trei

componente

Cuplare: buton

Asistenţă pentru aşezare/depozitare: Aşezare

şi depozitare

Mâner: Părţile superioară şi frontală

Greutate: 6,3 kg

Material roţi: Cauciuc

Design

Culori: roşu Emperor Red
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