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FC9238/01 Daha uzun süre, daha yüksek performans

Kendi kendini temizleyen filtre, torbasız

Benzersiz AutoClean fonksiyonu sayesinde torbasız filtrenizi kolayca temizler ve

optimum emiş gücünü korursunuz

Her seferinde optimum temizlik gücü

AutoClean filtre emiş gücünü optimum hale getirir

Temizlikte mükemmellik

Maks. 440 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt motor

Son derece etkili antialerjik sistem

%99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Emiş gücü kontrolü ayak parmak uçlarınızda

Emiş gücünü değiştirmek için uzaktan kumanda

Mobilyaların çevresinde bile kolay temizlik

Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık



Torbasız elektrikli süpürge FC9238/01

Özellikler Teknik Özellikler

AutoClean filtre (kendi kendini temizleme)

Her temizlikten sonra, sadece tek bir düğmeye

basmak, tozun filtreden toz sepetine

dökülmesini sağlayan bir titreşim oluşturur.

Böylece hava akışı filtredeki toz tarafından

engellenmez ve çekiş gücü neredeyse ilk

günkü gibi olur.

Kullanışlı uzaktan kumanda

Emiş gücünü eğilmeye gerek kalmadan

parmaklarınızla değiştirmenizi sağlayan

kullanışlı uzaktan kumanda.

TriActive başlık

TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek

seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki

geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2)

Başlıktan geçen optimize hava akımı

sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde

etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara

çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

2200 Watt motor

Maks. 440 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt

motor

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az

%99,95'ini tutarak temiz ve alerjik

malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

Tasarım

Renk: Kırmızı

Filtreleme

Boşaltma filtresi: Ultra Clean Air HEPA 13

filtre

Filtre tipi: HEPA

Toz kapasitesi: 1,5 L

HEPA AirSeal

Başlıklar ve aksesuarlar

Aksesuarlar dahildir: Aralık temizleme

aparatı, Küçük başlık

Aksesuar saklama: Tutma kolu üzerinde

Ek başlık: Turbo fırça

Standart başlık: TriActive başlık

Performans

Hava akımı (maks.): 37 l/s

Giriş gücü (IEC): 2000 W

Giriş gücü (maks.): 2200 W

Gürültü seviyesi (Lc IEC): 78 dB

Emiş gücü (maksimum): 440 W

Vakum (maks.): 33 kPa

Kullanım

Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Boru bağlantısı: Düğme

Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Özellikler: Uzaktan kumanda (Kızılötesi)

Boru tipi: Metal vernikli 2 parçalı teleskopik

boru

Tekerlek tipi: Lastik

Çalışma yarıçapı: 12 m

Kordon uzunluğu: 9 m

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 7,5 kg
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