
Porzsákos porszívó

 

Távvezérlő

 
FC9166/01

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítménye
500 wattos szívóteljesítménnyel könnyű a takarítás

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítményével a takarítás nem fárasztó: ez az FC916x termékcsalád

lényege. A higiénikus szűrővel és a könnyen kezelhető porzsák-eltávolító rendszerrel az FC916x termékcsalád az

összes port és szennyeződést „kezelésbe veszi”.

Kiváló takarítási teljesítmény

Maximum 500 W szívóerővel biztosító 2200 W-os motor

Hosszantartó porfelszívás

Az XXL 4 literes s-bag a hosszantartó teljesítményért

A szívóerőt egy ujjal szabályozhatja

Kézre álló távvezérlés a szívóteljesítmény változtatásához

Kiváló takarítási teljesítmény kemény padlón

A Super Parquet szívófej 3x annyi szennyeződést távolít el

Könnyű porszívózás a bútorok körül is

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



Porzsákos porszívó FC9166/01

Fénypontok Műszaki adatok

Erőteljes tisztítás

A rendkívül hatékony 2200 wattos motor max.

500 Watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság

érdekében.

XXL 4 literes s-bag porzsák

A nagy űrtartalmú porzsák lehetővé teszi a

porzsákok optimális kihasználását, így Önnek

ritkábban kell porzsákot cserélnie

készülékében.

Kézreálló távvezérlő

Kézreálló távvezérlő, így ujjaival változtathatja

a szívóerőt, hajlongás nélkül.

A Super Parquet szívófej 3x annyi

szennyeződést távolít el

A Super Parquet szívófej 3x annyi

szennyeződést távolít el

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!

Tervezés

Szín(ek): Áttetsző füstfekete

Modell: Távvezérlő

Motor

Légáramlás: 47 l/mp

IEC bemeneti teljesítmény: 2000 W

Max. bemeneti teljesítmény: 2200 W

Max. szívóteljesítmény: 500 W

Vákuum: 34 kPa

Porszívó műszaki adatai

Elektronikus teljesítményszabályozás: Igen, a

markolaton

Clean Comfort kazetta: Van

Kimeneti levegőszűrő: HEPA 13 mosható

szűrő (FC8038)

Porzsák típusa: s-bag (FC8021)

Vezetékhossz: 9 m

Porzsáktelítettség-jelző: Van

Porzsák kapacitása: 4 l

Cső: Metál, lakozott teleszkópos cső

Csatlakozás: Gombos csatlakozás

Zajszint Lc IEC: 78 dB

Hordfogantyú: Felső és elülső

Kerekek: Gumi kerekek

Tárolási segédlet: Van

Súly: 6,3 kg

Tartozékok

Szívófej: Tri-Active szívófej

Kiegészítő szívófej: Super Parquet szívófej

Tartozékok: Kefe, réstisztító és kisméretű

szívófej

Tartozékok: A markolaton
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