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FC9232/01 Dlhodobý vysoký výkon
Samočistiaci filter - nie je potrebné žiadne vrecko

Jedinečná funkcia AutoClean na jednoduché čistenie bezvreckového filtra a

udržiavanie optimálneho sacieho výkonu

Dokonalosť v čistení

2000 W motor generujúci max. 400 W sací výkon

Zakaždým optimálny čistiaci výkon

Filter AutoClean zlepšuje sací výkon

Vysokoúčinný antialergický systém

Tesnenie HEPA AirSeal plus umývateľný filter HEPA 13

Ľahké čistenie dokonca aj okolo nábytku

Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1



Bezvreckový vysávač FC9232/01

Hlavné prvky Technické údaje

2000 W motor

Tento vysávač má 2000 W motor generujúci

sací výkon max. 400 W pre maximálne

dokonalé čistenie.

Filter AutoClean

Po každom čistení sa jednoduchým stlačením

tlačidla aktivuje samočistenie, ktoré dôkladne

vyklepe prach zo záhybov filtra do priestoru na

prach. Teraz už nebude prietok vzduchu

blokovaný prachom vo filtri a sací výkon bude

takmer rovnaký ako u úplne nového produktu.

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.

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.

Dizajn

Farba: Perlovo strieborná

Filtrácia

Kapacita na prach: 1,5 l

Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean

Air HEPA 13

Typ filtra: HEPA

Tesnenie HEPA AirSeal

Nástavce a príslušenstvo

Príslušenstvo: Štrbinová hubica, Malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

Bežný nástavec: Nástavec Tri-Active

Performance

Prietok vzduchu (max): 37 l/s

Príkon (IEC): 1800 W

Vstupný výkon (max): 2000 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 78 dB

Sací výkon (max): 400 W

Vákuum (max): 33 kPa

Použiteľnosť

Akčný rádius: 12 m

Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu

Dĺžka kábla: 9 m

Spojovanie: Tlačidlo

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna

teleskopická trubica

Typ koliesok: Guma

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 7,5 kg
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