
Aspirator cu sac

 

Tri-Active

 
FC8607/01

Cea mai mare putere de curăţare
Un aspirator puternic de 1800 W care oferă o putere de aspirare de cel puţin 350 W! Acest model este dotat cu o

duză standard cu rotiţe, sistem de filtrare cu 5 straturi şi filtru HEPA, casetă igienică pentru praf şi cablu foarte

lung.

Curăţare cu putere mare

Motor de 1800 W cu putere de aspirare maximă de 350 W

Îndepărtare igienică a sacului pentru praf

Casetă unică pentru confortul curăţeniei

Curăţare uşoară, în jurul mobilierului

Duză Tri-Active cu acţiune unică 3-în-1

Aer curat în casa dvs.

Filtru HEPA 12 Super Clean Air, filtrare 99,5%



Aspirator cu sac FC8607/01

Repere Specificaţii

Casetă unică pentru confortul curăţeniei

Atunci când aruncaţi sacul pentru praf, nu veţi

avea nici un fel de contact cu praful, mulţumită

sistemului patentat.

Duză Tri-Active cu acţiune unică 3-în-1

Această duză unică are un design aerodinamic

pentru eficienţă maximă la curăţare, perii

laterale pentru îndepărtarea prafului din colţuri

şi locuri curbate şi este dotat cu un orificiu

frontal pentru aspirarea bucăţilor mari. Astfel,

fiecare mişcare va produce imediat rezultate

uimitoare!

Specificaţii generale

Model: Tri-Active

Accesorii

Cap de aspirare special: Tri-Active

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

duză de aspirare mică

Depozitare accesoriu: Tub cu clemă

Motor

Putere de intrare maximă: 1800 W

Putere de intrare IEC: 1600 W

Putere maximă de aspirare: 350 W

Flux de aer: 40 l/s

Vid: 30 kPa

Specificaţii aspirator

Control electronic al energiei

Nivel de zgomot Lc IEC: 82 dB

Filtru de evacuare: Super Clean Air HEPA

Capacitate sac de praf: 3 L

Tip sac de praf: S-bag

Indicator pentru sac de praf plin

Casetă igienică pentru praf

Rază de acţiune: 10 m

Lungime cablu: 7 m

Tub: Tub telescopic din metal emailat

Cuplare: buton

Asistenţă pentru aşezare/depozitare

Material roţi: Plastic

Design

Culori: Negru
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