
 

Aspirator cu sac

Performer

 
2200 W

Putere de aspirare de 500 W

Filtru antialergic H13

Perie Turbo

 

FC9174/01 Cea mai mare putere de aspirare obţinută

vreodată
Putere de aspirare de 500 Waţi pentru curăţare fără efort

Cea mai mare putere de aspirare dintotdeauna, care are drept rezultat o curăţare

fără efort: iată ce vă oferă gama FC917x. Beneficiind de un filtru igienic şi un sistem

de îndepărtare uşoară a sacului de praf, gama FC917x rezolvă problema prafului şi

a mizeriei de orice fel.

Performanţă superioară

Motor de 2200 W generând o putere de aspirare de max. 500 W

Sistemul filtrului Allergy H13 captează >99,9 % din praful fin

Cap de aspirare TriActive pentru acţiune de curăţare temeinică în 3 direcţii

Perie turbo perfectă pentru îndepărtarea firelor de păr (de animale de casă) şi a

scamelor

Curăţare fără efort

Raza de acţiune mare, de 10 metri, îţi permite să ajungi mai departe fără a scoate

aspiratorul din priză

Sacii de praf care pot fi folosiţi mult timp se potrivesc într-un compartiment de praf

XXL, de 4 litri



Aspirator cu sac FC9174/01

Repere Specificaţii

Curăţare exemplară

Motor de 2000 Waţi foarte eficient, ce

generează o putere de aspirare de max. 500

Waţi pentru rezultate perfecte

Rază de acţiune mare, de 10 metri

Cu o rază de acţiune de 10 metri de la priză la

capul de aspirare, poţi să aspiri mai mult timp

fără a schimba priza.

Filtru antialergic H13

Sistemul de filtru antialergic H13 captează

particulele de praf fin în proporţie de >99,9 %,

inclusiv polen, păr de animale de casă şi

acarieni, fiind ideal pentru cei ce suferă de

alergii. Nivelul de filtrare este echivalent cu

HEPA 13*.

Saci s-bag de 4 l cu durată mare de utilizare

Compartimentul de praf mare, de 4 litri, şi sacii

universali cu durată mare de viaţă permit o

putere de aspirare optimă, până la umplere, şi

o golire etanşă, fără murdărie.

Cap de aspirare TriActive

Capul de aspirare TriActive utilizează 3 acţiuni

de curăţare dintr-o singură mişcare. Talpa

special concepută acţionează în profunzime

pentru a îndepărta praful din covoare, în timp

ce orificiul frontal mare aspiră resturile mari.

Canalele de aer de pe ambele părţi ale capului

de aspirare aspiră praful şi murdăria de-a

lungul pereţilor sau pieselor de mobilier.

Perie Turbo

Peria Turbo rotativă este concepută pentru

îndepărtarea optimă a părului de animale de

casă şi a scamelor, separând fibrele covorului,

pentru o curăţare mai în profunzime.

Design

Culoare: Roşu

Filtrare

Model sac de praf: s-bag

Filtru de evacuare: Filtru antialergic H13

Capacitate praf: 4 l

Etanşare HEPA

Performanţă

Flux de aer (max): 47 l/s

Putere de intrare (IEC): 2000 W

Putere de intrare (max): 2200 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 78 dB

Putere de aspirare (max.): 500 W

Vid (max): 34 kPa

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Cap de aspirare mic

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Uşurinţă în utilizare

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Casetă igienică pentru praf

Cuplaj tub: Buton

Indicator umplere sac de praf

Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2

componente

Model roţi: Cauciuc

Rază de acţiune: 10 m

Lungime cablu: 7 m

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 6,3 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x

320 x 280 mm

* Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-

2017 şi sunt echivalente cu HEPA 13.
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