
Bezvreckový
vysávač

 

Na všetky podlahy

 

FC8260/01

Jednoducho ho ukryte!
Ultra-kompaktný, s úložným boxom

Vďaka svojmu ultra-kompaktnému dizajnu je tento vysávač veľmi ľahký a jednoducho sa skladuje. Praktický

plastový úložný box úhľadne uskladní po použití vysávač a ostatné príslušenstvo na čistenie. Vďaka

cyklónovému zásobníku na prach nebudete musieť používať vrecko na prach.

Viacnásobné riešenie uskladnenia

Odolný a hygienický plastový box

Vysoký čistiaci výkon

1600 W motor generujúci sací výkon max. 300 W

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter HEPA pre vynikajúcu filtráciu vyfukovaného vzduchu

Bez potreby vrecka na prach

Cyklónový zásobník na prach s objemom 1 liter



Bezvreckový vysávač FC8260/01

Hlavné prvky Technické údaje

Odolný a hygienický plastový box

Prispôsobený box na odkladanie má sekciu na

uskladnenie hadice a zásobník na uloženie

hubice, trubice a príslušenstva nad vysávačom.

Vo vnútri môžete tiež uskladniť aj iné čistiace

vybavenie, ako napríklad látky, spreje atď. Box

obsahuje plochý kryt, aby sa umožnilo

uskladnenie iných vecí v jeho vrchnej časti.

Filter HEPA

Tento filter HEPA zachytáva škodlivé

mikroskopické parazity, ktoré spôsobujú alergie

dýchacích ciest. Na zachovanie účinnej filtrácie

vymieňajte filter HEPA každých 6 mesiacov.

Cyklónový zásobník na prach s objemom 1

liter

Cyklónový zásobník na prach s objemom 1 liter

Dizajn

Farba(y): Hodvábna červená

Model: FC8260/01

Motor

Max. vstupný výkon: 1600 W

IEC vstupný výkon: 1400 W

Max. sací výkon: 250 W

Prietok vzduchu: 34 l/s

Vákuum: 28 kPa

Špecifikácia vysávača

Výstupný filter: Umývateľný filter HEPA

(FC8029)

Kapacita na prach: 1 l

Dĺžka kábla: 6 m

Akčný rádius: 8 m

Trubica: Trojprvkový plast

Spojovanie: Kónický

Rukoväť na prenášanie: Integrovaný vrch a

predok

Pomocník pri parkovaní a odkladaní:

Parkovanie

Kolieska: Plast

Hmotnosť: 3.7 kg

Hladina hlučnosti Lc IEC: 85 dB

Príslušenstvo

Príslušenstvo: Štrbinový nástavec, kefa

Uskladnenie príslušenstva: Plastový úložný

box

Nástavec: Viacúčelový nástavec
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