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Μέγιστη άνεση, ελάχιστη προσπάθεια
Με λαβή ComfortControl για ευκολότερο καθάρισμα

Χαλαρώστε και απολαύστε εύκολο καθαρισμό

Αποτρέπει την καταπόνηση των καρπών

Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ComfortControl

Χειρισμός λειτουργιών χωρίς σκύψιμο

Πλήκτρα ελέγχου στη λαβή

Ευέλικτος χειρισμός χωρίς προσπάθεια

Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα για πιο ευέλικτο χειρισμό

Eξαιρετική απορροφητική ισχύ

Μοτέρ 2000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 375 Watt

Βέλτιστη δύναμη καθαρισμού κάθε φορά

Υγιεινό ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου



Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα FC9252/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Λαβή ComfortControl

Η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή αποτρέπει την

καταπόνηση των καρπών. Παρέχει ευέλικτο χειρισμό

με το ένα χέρι χωρίς προσπάθεια. Απολαύστε

ευκολότερο καθάρισμα.

Πλήκτρα ελέγχου

Μέσω των πλήκτρων στη λαβή μπορείτε να

χειρίζεστε εύκολα την ηλεκτρική σας σκούπα -

χωρίς σκύψιμο!

Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα

Αυτός ο σωλήνας συνδέεται περιστροφικά με τη

λαβή και συνεπώς επιτρέπει ευκολότερο χειρισμό και

λιγότερη καταπόνηση στον καρπό.

Eξαιρετική δύναμη καθαρισμού

Μοτέρ 2000 Watt μεγάλης αποδοτικότητας, με

μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 375 Watt

Σύστημα καθαρισμού φίλτρου

Διατηρήστε τη βέλτιστη απορροφητική ισχύ χωρίς

κόπο, αφαιρώντας το φίλτρο χωρίς να ακουμπήσετε

την σκόνη.

Εξαιρετικά αθόρυβη

Το επίπεδο ήχου αυτού του προϊόντος είναι πολύ

χαμηλό στην κατηγορία του.

 

Σχεδιασμός

Χρώμα(τα): Σκούρο μαύρο

Μοντέλο: Όλα τα δάπεδα

Μοτέρ

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 2000 W

Απορροφητική ισχύς IEC: 1800 W

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 375 W

Ροή αέρα: 37 l/s

Σκούπα: 33 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας

Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 76 dB

Λαβή: Λαβή ComfortControl

Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης: Ναι, στη λαβή

HEPA AirSeal

Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο HEPA 13

(FC8038)

Κυκλωνικό φίλτρο: HEPA 10, Gore-Tex

Καθαρισμός με κυκλωνικό φίλτρο: Χειροκίνητο

σύστημα δόνησης

Σωλήνας: Μεταλλικός λακαρισμένος τηλεσκοπικός

σωλήνας

Σύνδεση: Σύνδεση κουμπιών

Χωρητικότητα σκόνης: 1,5 l

Λαβή μεταφοράς: Επάνω

Ρόδες: Μαλακό καουτσούκ

Μήκος καλωδίου: 8 m

Ακτίνα δράσης: 11,5 m

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος /

αποθήκευσης

Βάρος: 7,5 κ.

Αξεσουάρ

Στόμιο: Πέλμα Tri-active

Αξεσουάρ: Βούρτσα, εξάρτημα για γωνίες και μικρό

πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή
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