
Vysávač s vreckom

 
Diaľkové ovládanie

Hubica Super Parquet

 
FC9177/01

Doposiaľ najvyšší sací výkon
Sací výkon 500 wattov pre čistenie bez námahy

Doposiaľ najvyšší sací výkon zaisťuje ľahké vysávanie: to je hlavná výhoda radu FC917x. V kombinácii s

hygienickým filtrom a jednoduchým systémom výberu vrecka na prach si rad FC917x ľahko poradí so všetkou

špinou a prachom.

Lepšie čistenie

2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

Dlhotrvajúce zachytávanie prachu

4-litrové XXL vrecko s-bag pre dlhotrvajúci výkon

Ovládanie sacieho výkonu na dosah ruky

Šikovné diaľkové ovládanie na ovládanie sacieho výkonu

Dokonalé čistenie tvrdých podláh

Hubica Super Parquet odstráni trojnásobne viac priľnavej špiny

Ľahké čistenie dokonca aj okolo nábytku

Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1



Vysávač s vreckom FC9177/01

Hlavné prvky Technické údaje

Účinné čistenie

Vysokoúčinný 2200 W motor generujúci sací

výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky

čistenia

4-litrové XXL vrecko s-bag

Takáto veľká kapacita vrecka na prach

umožňuje jeho optimálne využitie, čo

znamená, že nemusíte vrecko na prach

vymieňať tak často.

Praktické diaľkové ovládanie

Šikovné diaľkové ovládanie na ovládanie

sacieho výkonu končekmi prstov bez potreby sa

zohýbať.

Hubica Super Parquet

Hubica Super Parquet umožňuje dôkladné

čistenie tvrdých podláh všetkých typov jedným

ťahom, bez rizika ich poškodenia. Pomocou

absorpčnej kapacity podložiek z mikrovlákna

spolu so sacím výkonom vysávača dosiahnete

maximálny výsledok bez čistiacich prostriedkov

alebo kefiek.

Nástavec Tri-Active

Tento jedinečný nástavec je aerodynamicky

navrhnutý pre maximálnu efektívnosť pri

čistení. Na vonkajšej strane má kefy, ktoré

odstránia prach v rohoch a záhyboch, a v

prednej časti zase otvor, ktorý nasaje veľké

predmety. Každý pohyb vám prinesie okamžitú

čistotu.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13

Tento vysávač bol navrhnutý tak, aby všetok

nasávaný vzduch prešiel pred vyfúknutím cez

umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia).

Neunikne ani zrnko prachu.

Dizajn

Model: Diaľkovo ovládaný Super parquet

Farba(y): Tmavá nefritovo zelená

Motor

Max. vstupný výkon: 2 200 W

IEC vstupný výkon: 2000 W

Max. sací výkon: 500 W

Prietok vzduchu: 47,0 l/s

Vákuum: 34,0 kPa

Špecifikácia vysávača

Hladina hlučnosti Lc IEC: 78 dB

Elektronické ovládanie výkonu: Áno, na

rukoväti

Výstupný filter: Umývateľný filter HEPA 13

(FC8038)

Typ prachového vrecka: s-bag (FC8021)

Indikátor plného vrecka

Trubica: Kovová lakovaná teleskopická trubica

Tesnenie HEPA AirSeal

Kapacita prachového vrecka: 4 l

Spojovanie: Upínacie tlačidlo

Kazeta Clean Comfort

Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu

Dĺžka kábla: 9 m

Kolieska: Gumové kolieska

Akčný rádius: 12 m

Pomocník pri parkovaní a odkladaní: 78

Hmotnosť: 6,3 kg

Príslušenstvo

Nástavec: Nástavec Tri-Active

Dodatočný nástavec: Hubica Super Parquet

Príslušenstvo: Kefa ,štrbinový nástavec, malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti
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