
Dammsugare utan
påse

 

Alla golv

 

FC9232/01

Mer effektiv under längre tid
Självrengörande filter, ingen påse behövs

Unik AutoClean-funktion för att enkelt rengöra filter utan påse och bibehålla

maximal sugkraft

Perfekt rengöring

2 000 W motor som ger max. 400 W sugeffekt

Optimal rengöringskraft varje gång

AutoClean-filter optimerar sugeffekten

Mycket effektivt antiallergisystem

HEPA AirSeal och tvättbart HEPA 13-filter

Enkel rengöring även runt möbler

Tri-Active-munstycke med unikt 3-i-1-system



Dammsugare utan påse FC9232/01

Funktioner Specifikationer

2 000 W motor

Den här dammsugaren har en motor på 2000

Watt som genererar max. 400 Watt sugkraft för

den ultimata rengöringsperfektionen.

AutoClean-filter

När du har dammsugit trycker du bara på en

knapp så skakas dammet noggrant ut ur

filtervecken och ner i dammbehållaren. Nu är

luftflödet inte blockerat av dammet i filtret

längre och sugeffekten är nästan som ny.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Den här dammsugaren är utformad så att all

luft som tas in passerar genom det tvättbara

HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering) innan den

släpps ut. Ingen luft kommer undan.

Tri-Active-munstycke

Det här unika munstycket är aerodynamiskt

utformat för maximal rengöringseffekt, har

sidoborstar som tar bort damm från hörn och

vinklar och har en främre öppning som suger

upp stora bitar. Varje drag ger därför ett

omedelbart rent resultat.

Design

Färg(er): Pearl Silver

Modell: Alla golv

Motor

Max. ineffekt: 2 000 W

IEC-ineffekt: 1 800 W

Maximal sugeffekt: 400 W

Luftflöde: 37 l/s

Vakuum: 33 kPa

Specifikationer för dammsugare

Elektronisk effektkontroll: Ja, på apparaten

Utblåsfilter: Tvättbart HEPA 13-filter (FC8038)

HEPA AirSeal

Cykloniskt filter: HEPA-filter

Dammkapacitet: 1,5 l

Sladdlängd: 9 m

Aktionsradie: 12 m

Rör: Metallackerat teleskoprör

Koppling: Knapp

Bärhandtag: Toppmatad

Parkerings-/förvaringshjälp

Hjul: Gummi

Vikt: 7,5 kg

Ljudnivå Lc IEC: 78 dB

Tillbehör

Tillbehör: Borste, munstycke och litet

munstycke

Tillbehörsförvaring: Brygga

Munstycke: Tri-Active-munstycke, mörkt
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