
aspirator fără sac

ErgoFit

 

AutoClean

Îngrijirea animalelor

 

FC9264/01 Confort maxim, efort minim
Bucuraţi-vă de poziţia comodă, cu până la 70% mai puţină

aplecare

Simţiţi uşurarea unei poziţii mai bune! Cu acest aspirator vă veţi apleca semnificativ

mai puţin în timp ce faceţi curat şi veţi beneficia de mai mult confort

Previne oboseala spate şi încheieturi

Mâner unic PostureProtect proiectat ergonomic

Utilizaţi aspiratorul fără a vă apleca

Controale la vârfurile degetelor pe mâner

Manevrare fără efort

Conexiune rotativă a furtunului pentru manevrare mai uşoară

Putere de aspirare excepţională

Motor de 2000 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 375 Waţi

Întreţinere a puterii de aspirare

Sistem automat de curăţare a filtrului



aspirator fără sac FC9264/01

Repere Specificaţii

Mâner PostureProtect

Mânerul patentat PostureProtect vă oferă o

poziţie de 4 ori mai bună: vă ajută să preveniţi

aplecarea în timp ce faceţi curat; vă ajută să vă

menţineţi încheietura mâinii într-o poziţie

confortabilă; ambele mânere fac manevrarea

uşoară; puteţi regla aspiratorul cu comenzi la

vârful degetelor.

Controale la vârfurile degetelor

Cu ajutorul butoanelor de pe mâner, puteţi

utiliza aspiratorul cu uşurinţă - fără a vă

apleca!

Conexiune rotativă a furtunului

Acest furtun are o conexiune pivotantă la

mâner şi, prin urmare, permite manevrarea mai

uşoară şi un efort redus depus de încheietura

mâinii.

Putere de curăţare excepţională

Motor de 2000 Waţi foarte eficient, generând o

putere de aspirare de max. 375 Waţi.

Curăţare automată a filtrului

Întreţinere a puterii de aspirare doar cu 1

atingere a unui buton. Acest sistem automat de

curăţare a filtrului desfundă filtrul fără a atinge

praful.

Excepţional de silenţios

Nivelul sunetului acestui produs este unul

foarte scăzut în categoria sa.

Design

Culori: Violet închis

Model: AutoClean pentru îngrijirea animalelor

Material: Luxe

Motor

Putere de intrare maximă: 2000 W

Putere de intrare IEC: 1800 W

Putere maximă de aspirare: 375 W

Flux de aer: 37 l/s

Vid: 33 kPa

Specificaţii aspirator

Nivel de zgomot Lc IEC: 76 dB

Mâner: Mâner PostureProtect

HEPA AirSeal

Control electronic al energiei: Da, pe mâner

Filtru ciclonic: HEPA 10, Gore-Tex

Filtru de evacuare: Filtru HEPA 13 lavabil

(FC8038)

capacitate praf: 1,5 L

Curăţare cu filtru ciclonic: Sistem AutoClean

Tub: Telescopic din 3 piese de aluminiu

Cuplare: Element de cuplare cu buton

Lungime cablu: 9 m

Mâner de transport: Tabel de pagini

Roţi: Cauciuc moale

Rază de acţiune: 12,5 m

Asistenţă pentru aşezare/depozitare

Greutate: 7,9 kg

Accesorii

Cap de coafare: Duză Tri-Active

Duză suplimentară: Cap de aspirare Turbo

Brush

Accesorii: Perie, pt. spaţii înguste, cap mic

Depozitare accesoriu: La mâner
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