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Работи по-усърдно и по-дълго
Самопочистващ се филтър, без необходимост от торба

Винаги оптимална почистваща мощност

Филтърът AutoClean повишава всмукателната мощност

Почистване до съвършенство

2000-ватов двигател, генериращ макс. 400 вата засмукваща мощност

Високоефективна антиалергична система

HEPA AirSeal и миещ се филтър HEPA 13

Лесно почистване, дори около мебели

Накрайник Tri-Active с уникално действие "3 в 1"

Управление на засмукващата мощност с върха на пръстите

Удобно дистанционно управление за промяна на засмукващата мощност



Прахосмукачка без торба FC9239/01

Акценти Спецификации

Филтър AutoClean

След всяко почистване, само с едно натискане на

бутон ще се включи вибрационен елемент, който

напълно ще изтръска праха от нагъвките на филтъра

в контейнера за смет. Така въздушната струя няма да

бъде блокирана от сметта във филтъра и

всмукателната мощност ще е почти като нова.

Двигател 2000 вата

Тази прахосмукачка има 2000-ватов мотор, който

генерира 400 вата всмукателна мощност за

съвършено почистване.

Дизайн

Цвят: Императорско червено

Филтриране

Вместимост за прах: 1,5 л

Изходящ филтър: Миещ се филтър Ultra Clean Air

HEPA 13

Модел филтър: HEPA

HEPA AirSeal

Накрайници и принадлежности

Аксесоари: Тесен накрайник, Малък накрайник

Съхраняване на приставки: На дръжка

Допълнителен накрайник: Турбо накрайник

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive

Работни показатели

Въздушен поток (макс.): 37 л/сек.

Входна мощност (IEC): 1800 W

Консумирана мощност (макс.): 2000 W

Ниво на шума (Lc IEC): 78 dB

Мощност на засмукване (макс.):

400 W

Вакуум (макс.): 33 kPa

Използваемост

Радиус на действие: 12 м

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Дължина на кабела: 9 м

Сглобяване: Бутон

Специални функции: Дистанционно управление

(инфрачервено)

Тип на тръбата: Метална лакирана телескопична

тръба от 2 части

Тип на колелата: Гумен

Тегло и размери

Тегло на изделието: 7,5 кг
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