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Netjes op te bergen!

Ultracompact, met opbergdoos
Dankzij het ultracompacte ontwerp is deze stofzuiger zeer licht en eenvoudig op te 
bergen. Met de handige opbergdoos kunt u de stofzuiger en andere reinigingaccessoires 
na gebruik netjes opbergen. Dankzij de cyclonische afvalbak is er geen stofzak nodig.

Accessoires eenvoudig opbergen in een handige doos
• Geplastificeerde kartonnen doos met accessoirelade

Hoge reinigingskracht
• Motor van 1400 watt genereert een maximale zuigkracht van 200 watt

Geen stofzak vereist
• Cyclonische stofzak van 1 liter



 Geplastificeerde kartonnen doos met 
accessoirelade

Deze doos is gemaakt van geplastificeerd karton 
zodat deze langer meegaat als u hem gebruikt om uw 
stofzuiger op te bergen. In deze doos zit een 
kartonnen afscheiding zodat u de slang en de 
stofzuiger apart kunt opbergen. Tevens bevindt zich 
een kartonnen lade boven de stofzuiger waar u het 
mondstuk, de slangen en de accessoires kunt 
opbergen.

Cyclonische stofzak van 1 liter

Cyclonische stofzak van 1 liter
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Ontwerp
• Kleur: Marineblauw

Prestaties
• Ingangsvermogen (max.): 1400 W
• Ingangsvermogen (IEC): 1200 W
• Zuigkracht (max): 200 W
• Zuigkracht (max.): 27 kPa
• Luchtstroom (max.): 33 l/s
• Geluidsniveau (Lc IEC): 85 dB

Filtering
• Stofinhoud: 1 l
• Uitblaasfilter: AFS-microfilter

Bruikbaarheid
• Actieradius: 9 m

• Type buis: 3-delige plastic buis
• Handgreep: Bovenkant en voorkant
• Koppeling: Conisch
• Opberg- of opslaghulpstuk: Rug
• Type wielen: Plastic
• Snoerlengte: 6 m

Mondstukken en accessoires
• Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
• Accessoires: Spleetmondstuk
• Opbergruimte voor accessoires: In geplastificeerde 

kartonnen opbergdoos

Gewicht en afmetingen
• Gewicht: 3,7 kg
•
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