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Sáčkový vysavač

Tri-Active

FC8607/01
Nejvyšší čisticí síla 

za vaše peníze
Výkonný vysavač s příkonem 1 800 W, který nabízí vysoký sací výkon - 350 W! Tento 
model se dodává se standardní hubicí s kolečky, 5vrstvým filtračním systémem s filtrem 
HEPA, kazetou Clean Comfort a mimořádně dlouhým kabelem.

Vysoce výkonné čištění
• Motor s příkonem 1800 W vytváří maximální sací sílu 350 W

Hygienická likvidace prachového sáčku
• Jedinečná kazeta Clean Comfort

Snadné čištění dokonce i blízko nábytku
• Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí tři v jednom

Čistý vzduch v domácnosti
• Filtr Super Clean Air HEPA 12, 99,5% filtrace
 



 Jedinečná kazeta Clean Comfort

Díky tomuto patentovanému systému nedochází při 
likvidaci prachového sáčku ke kontaktu s prachem

Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí tři 
v jednom

Tato jedinečná hubice má aerodynamický tvar 
zajišťující maximální účinnost, obsahuje boční 
kartáče, které odstraňují prach z rohů a zakřivených 
míst, a má přední otvor, který vysává velké kousky. 
Takže každým tahem dosáhnete okamžitého 
zářivého výsledku!
FC8607/01

Přednosti
• Elektronické ovládání napájení
Obecné specifikace
• Model: Tri-Active

Příslušenství
• Speciální hubice: Tri-Active
• Příslušenství: Štěrbinová a malá hubice
• Prostor pro příslušenství: Svorka na trubici

Motor
• Max. příkon: 1800 W
• Příkon IEC:: 1600 W
• Maximální sací výkon: 350 W
• Proud vzduchu: 40 l/s
• Vakuum: 30 kPa

Specifikace vysavače

• Úroveň hluku Lc IEC: 82 dB
• Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA
• Kapacita prachového sáčku: 3 l
• Typ prachového sáčku: S-bag
• Indikátor naplněnosti prachového sáčku
• Kazeta Clean Comfort
• Akční rádius: 10 m
• Délka šňůry: 7 m
• Trubice: Kovová lakovaná teleskopická trubice
• Spojení: Tlačítko
• Pomůcka pro odložení/uskladnění
• Materiál koleček: Plastový

Design
• Barva(y): Havraní černá
•
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