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Nedá prachu šanci
Vícevrstvý filtr zachytí až 99,9 % všeho prachu

Model Expression poskytuje efektivní způsob filtrování pylů, spór a alergenů ze

vzduchu. Omyvatelný filtr HEPA 12 zachytí v kombinaci s prachovým sáčkem Clinic

S-bag až 99,9 % všech prachových částic.

Vysoká čisticí síla

Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 350 W

Čistý vzduch v domácnosti

Omyvatelný filtr HEPA 12 s 99,5 % filtrací

Prachový sáček bezpečně zachytí veškerý prach

Prachový sáček Clinic S-bag zachytí až 99,9 % veškerého prachu

Hygienická likvidace prachového sáčku

Jedinečná kazeta Clean Comfort pro zabránění kontaktu s prachem

Vynikající výsledky u koberců i nábytku

Hubice Turbo kartáč odstraní o 25 % více chlupů a prachu



Vysavač se sáčkem FC8615/01

Přednosti Specifikace

1800W motor

Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací

výkon 350 W, čímž dosahuje dokonalých

výsledků čištění.

Omyvatelný filtr HEPA 12

Tento omyvatelný filtr HEPA 12 zachytí

nejméně 99,5 % všech mikroskopických

škůdců, kteří způsobují alergie dýchacích cest.

Sáček S-bag Clinic - antialergický

Tento prachový sáček filtruje až 99,9% pylu,

spór a alergenů. Ideální pro osoby s alergiemi!

Kazeta Clean Comfort

Díky tomuto patentovanému držáku

prachového sáčku nedochází při likvidaci

prachového sáčku ke kontaktu s prachem.

Hubice Turbo kartáč

Hubice Turbo kartáč umožňuje důkladné

čištění koberců a rychlé odstranění chlupů a

chomáčů. Rotující kartáč aktivně odstraňuje

malé prachové částice a chlupy a výsledkem je

o 25 % výkonnější čištění koberců. Kolečka

hubice zabraňují poškození v případě použití

na pevných podlahách.

Měkká gumová kolečka

Tento vysavač má pogumovaná kolečka, která

umožňují hladký pohyb po pevných podlahách

bez nebezpečí poškrábání.

Tvar

Barva: Tmavě červená

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Clinic –

 antialergický

Kapacita pro prach: 3 l

Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA 12,

omyvatelný

Filtr motoru: Trojitá vrstva

Hubice a příslušenství

Příslušenství: Nástavec pro štěrbiny, Malá

hubice

Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici

Přídavná hubice: Turbo kartáč

Standardní hubice: Univerzální hubice

Výkon

Proud vzduchu (max.): 40 l/s

Příkon (IEC): 1600 W

Příkon (max.): 1800 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 82 dB

Sací výkon (max.): 350 W

Vakuum (max.): 30 kPa

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Rukojeť pro přenášení: Přední

Kazeta Clean Comfort: Ano

Délka kabelu: 7 m

Spojení: Kónický

Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná

teleskopická trubice

Typ koleček: Pryžová
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