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Niespotykana moc ssania
Moc ssania 500 W zapewnia czyszczenie bez wysiłku

Seria FC916x oferuje największą moc ssania, która zapewnia sprzątanie bez wysiłku. Dzięki higienicznemu

filtrowi i łatwemu systemowi wyjmowania worka na kurz odkurzacze tej serii są bezlitosne dla kurzu i brudu.

Niezwykła dokładność czyszczenia

Silnik o mocy 2200 W zapewniający maksymalną moc ssania 500 W

Wyłapuje kurz i alergeny

Filtr Ultra Clean Air HEPA 13 wyłapuje 99,95% kurzu

Dokładne odkurzanie

Worek na kurz s-bag XXL o pojemności 4 litrów zapewnia długi czas użytkowania

Wygodna regulacja siły ssania

Poręczne zdalne sterowanie mocą ssania

Doskonała do czyszczenia twardych powierzchni

Nasadka Super Parquet usuwa 3 razy więcej lepkiego brudu



Odkurzacz workowy FC9166/01

Zalety Dane techniczne

Duża moc czyszczenia

Niezwykle wydajny silnik o mocy 2200 W

zapewnia maksymalną moc ssania 500 W, co

gwarantuje doskonałe efekty sprzątania.

Worek na kurz s-bag XXL o poj. 4 l

Duża pojemność worka umożliwia jego

zoptymalizowane użycie i oznacza rzadszą

konieczność wymiany.

Poręczny pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania umieszczony w

rączce pozwala na zmianę mocy ssania za

pomocą palców, bez konieczności schylania.

Nasadka Super Parquet usuwa 3 razy więcej

lepkiego brudu

Nasadka Super Parquet usuwa 3 razy więcej

lepkiego brudu

Nasadka TriActive

Dzięki nasadce TriActive jednym ruchem

odkurzacza można wyczyścić podłogę na 3

różne sposoby: 1) Większy otwór na końcu

nasadki z łatwością zasysa większe cząsteczki.

2) Zoptymalizowany przepływ powietrza w

nasadce zapewnia maksymalną efektywność

sprzątania. 3) Dwie szczotki boczne zamiatają

kurz i zabrudzenia wzdłuż krawędzi mebli i

ścian.

Wzornictwo

Kolor: Przydymiona czerń

Filtracja

Typ worka na kurz: Worek s-bag

Filtr wylotowy: Zmywalny filtr Ultra Clean Air

HEPA 13

Pojemność pojemnika na kurz: 4 L

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Schowek na akcesoria: Na uchwycie

Dodatkowa nasadka: Nasadka Super Parquet

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Wydajność

Nadmuch (maks.): 47 l/s

Moc wejściowa (IEC): 2000 W

Moc wejściowa (maks.): 2200 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 78 dB

Moc ssania (maks.): 500 W

Podciśnienie (maks.): 34 kPa

Parametry użytkowe

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Kaseta Clean Comfort

Długość przewodu: 9 m

Łączenie rury: Przycisk

Wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Regulacja mocy: Elektroniczna na uchwycie

Typ rury: Metalowa, lakierowana,

dwuczęściowa rura teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Waga i wymiary

Waga produktu: 6,3 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

500 x 320 x 280 mm
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