
Ηλεκτρική σκούπα για

υγρό & στεγνό καθάρισμα

FC6844

Προετοιμαστείτε
Καθαρισμός τρία σε ένα: υγρός, στεγνός και με απορρυπαντικό

Αν θέλετε να είστε προετοιμασμένοι για κάθε εργασία καθαρισμού, η Triathlon είναι η ιδανική ηλεκτρική σκούπα για εσάς. Με την

Triathlon, μπορείτε να καθαρίσετε σκόνη και βρωμιές, σε υγρή και στερεή μορφή, αλλά και να ανανεώσετε τα χαλιά σας. Μια λύση

καθαρισμού όλα σε ένα!

Εύκολη αφαίρεση σκόνης και βρωμιάς σε στερεή μορφή

Μοτέρ 1.500W με απορροφητική ισχύ 300W

Πέλμα υγρού καθαρισμού με βούρτσα για δύσκολες βρωμιές

Πέλμα για υγρό καθάρισμα: βουρτσίζει, καθαρίζει και αφήνει το πάτωμα στεγνό

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του χαλιού σας

Βαθύς καθαρισμός των χαλιών με απορρυπαντικό

Εργονομικός σωλήνας για ευκολία στη χρήση

Σωλήνας τριών κατευθύνσεων που προσαρμόζεται πλήρως σε όλα τα ύψη

Εξαιρετικό για χαλιά και έπιπλα

Το πέλμα Turbo Brush αφαιρεί 25% περισσότερες τρίχες και σκόνη
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Ειδικό πέλμα: Πέλμα Turbo Brush

Αξεσουάρ για υγρό καθάρισμα: Πέλμα διπλής

έγχυσης, σφουγγαρόπανο, πέλμα για ταπετσαρία

Αξεσουάρ για στεγνό καθάρισμα: Βούρτσα, εξάρτημα

για γωνίες και μικρό πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Κλιπ

Μοτέρ

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 1500 W

Απορροφητική ισχύς IEC: 1300 W

Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 300 W

Ροή αέρα: 54 l/s

Σκούπα: 24 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας

Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης: Δ/Ι

Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 79 (στεγνό καθάρισμα) dB

Φίλτρο εξαγωγής: Super Clean Air

HEPA AirSeal: Δ/Ι

Απλό πέλμα: Πέλμα με ρόδες RD262

Απλό πέλμα: Πέλμα με ρόδες RD262

Χωρητικότητα σκόνης σε στερεή μορφή: 10 l

Χωρητικότητα σκόνης σε υγρή μορφή: 9 l

Ακτίνα δράσης: 11,5 m

Σωλήνας: Τριών κατευθύνσεων, ανοξείδωτο ατσάλι

Σύνδεση: Κουμπί

Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος /

αποθήκευσης

Υλικό ρόδας: Πλαστικές ρόδες

Σχεδιασμός

Χρώμα(τα): Κορακί μαύρο / διαφανές
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