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Lucrează mai puternic, perioade mai îndelungate

Putere de aspirare constantă timp îndelungat

Putere de curăţare optimă de fiecare dată

Filtrul AutoClean optimizează puterea de aspirare

Perfecţiunea în domeniul curăţării

Motor de 2000 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 400 Waţi

Sistem eficient împotriva alergenilor

Etanşare HEPA şi filtru HEPA 13 lavabil

Curăţare uşoară chiar şi în jurul mobilierului

Duză Tri-active cu acţiune unică 3-în-1

Controlul puterii de aspirare la nivelul degetelor

Telecomandă la îndemână pentru modificarea puterii de aspirare



Aspirator fără sac FC9239/01

Repere Specificaţii

Filtru AutoClean

După fiecare operaţie de curăţare, cu o simplă

apăsare a unui buton filtrul va fi curăţat

temeinic de o placă care loveşte rapid pliurile

filtrului, asemănător unui bătător de covoare,

scuturând praful în compartimentul pentru praf.

După această acţiune fluxul de aer nu va mai fi

blocat de praful din filtru, iar puterea de

aspirare va fi ca nouă.

Motor de 2000 Waţi

Acest aspirator are un motor de 2000 Waţi

care generează o putere max. de aspirare de

400 Waţi pentru perfecţiunea curăţării.

Design

Culoare: Roşu

Filtrare

Capacitate praf: 1,5 l

Filtru de evacuare: Filtru lavabil Ultra Clean

Air HEPA 13

Tip filtru: HEPA

HEPA AirSeal

Duze şi accesorii

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică

Depozitare accesoriu: Mâner

Duză suplimentară: Perie Turbo

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Performanţă

Flux de aer (max): 37 l/s

Putere de intrare (IEC): 1800 W

Putere de intrare (max): 2000 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 78 dB

Putere de aspirare (max.): 400 W

Vid (max): 33 kPa

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 12 m

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Lungime cablu: 9 m

Cuplare: buton

Caracteristici speciale: Telecomandă

(Infraroşu)

Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2

componente

Tip rotativ: Cauciuc

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 7,5 kg
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