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RemoteControl

 

FC9252/01

Maximaal comfort, minimale inspanning
Met ComfortControl-handgreep voor eenvoudig

schoonmaken

Schoonmaken wordt comfortabeler - en dat merkt u

Helpt de druk op uw polsen verminderen

ComfortControl-greep met ergonomische vorm

Zonder bukken te bedienen

Tiptoetsen in de handgreep

Moeiteloze bediening

Draaiende slangkoppeling voor gemakkelijke manoeuvreren

Uitzonderlijke zuigkracht

Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 375 watt

Steeds weer optimale reinigingskracht

Hygiënisch semiautomatisch filterreinigingssysteem



Stofzuiger zonder zak FC9252/01

Kenmerken Specificaties

ComfortControl-greep

Deze ergonomisch ontworpen handgreep helpt

de belasting van de polsen verminderen.

Dankzij de handgreep kunt u de stofzuiger

moeiteloos met één hand manoeuvreren.

Stofzuigen was nog nooit zo leuk.

Tiptoetsen

Met de toetsen in de handgreep kunt u de

stofzuiger eenvoudig bedienen, zonder te

buigen!

Draaiende slangkoppeling

De koppeling tussen de slang en de

handgreep kan draaien, zodat u gemakkelijker

kunt manoeuvreren en uw pols minder belast.

Uitzonderlijke reinigingskracht

Uiterst efficiënte motor van 2000 watt, voor

een zuigkracht van maximaal 375 watt.

Filterreinigingssysteem

Het filter vrijmaken zonder stofcontact zodat u

altijd beschikt over optimale zuigkracht.

Uitzonderlijk stil

Het geluidsniveau van dit apparaat is zeer laag

voor deze productcategorie.

 

Ontwerp

Kleur: Zwart

Filtering

Stofinhoud: 1,5 l

Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA

13-filter

Filterreinigingssysteem: Handmatig

schudsysteem

Type filter: Gore-Tex HEPA 10

HEPA AirSeal

Mondstukken en accessoires

Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

handgreep

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Prestaties

Luchtsnelheid (max.): 37 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2000 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB

Zuigkracht (max): 375 W

Onderdruk (max.): 33 kPa

Bruikbaarheid

Actieradius: 11,5 m

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Snoerlengte: 8 m

Buiskoppeling: Knop

Handgreep: ComfortControl-greep

Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op de

handgreep

Type buis: 2-delige telescopische buis met

metalen lakafwerking

Type wielen: Rubber

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 7,5 kg
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