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Dulkių siurblys su maišeliu

„AnimalCare“
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Daugiau jokių dulkių

Keli filtrai sulaiko 99,9% visų dulkių
Šis gaminys užtikrina veiksmingą žiedadulkių, sporų ir alergenų filtravimą iš oro. Plaunamas 
„Super Clean Air HEPA 12“ filtras kartu su „Clinic S-bag“ sulaiko iki 99,9 % visų dulkių 
dalelių.

Didelis valymo galingumas
• 1800 vatų variklis generuoja maks. 350 vatų siurbiamąją galią

Švarus oras jūsų namuose
• Plaunamas „HEPA 12“ filtras su 99,5% dulkių filtravimo sistema

Dulkių maišelis saugiai sulaiko visas dulkes
• Filtras „S-bag Clinic“ surenka iki 99,9 % visų dulkių

Higieniškas dulkių surinkimo maišelio sunaikinimas
• Unikali „Clean Comfort Cassette“, kad nereikėtų prisiliesti prie dulkių

Nuost. rezul. valant kilimus ir baldus
• „Turbo“ šepečio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių



 1800 W variklis

Šis galingas 1800 W variklis generuoja maks. 350 W 
siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.

Plaunamas „HEPA 12“ filtras

Šiuo plaunamu „HEPA 12“ filtru surenkama 
mažiausiai 99,5 % pavojingų mikroskopinio dydžio 
parazitų, kurie sukelia kvėpavimo takų alergiją.

Priešalerginis filtras „S-bag Clinic“

Šis maišelis filtruoja iki 99,9 % žiedadulkių, sporų ir 
alergenų. Puikiai tinka žmonėms su alergija!

„Clean Comfort Cassette“

Pašalinant dulkių surinkimo maišelį dėl šios 
patentuotos sistemos nėra kontakto su dulkėmis.

„Turbo“ šepečio antgalis

„Turbo“ šepečio antgalis leidžia giliai išvalyti kilimą ir 
nuo jo nuimti plaukus bei pūkus. Besisukantis šepetys 
aktyviai pakelia dulkes ir plaukus, todėl siurblys 25 % 
geriau susiurbia nešvarumus nuo kilimų. Antgalio 
ratukai apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.

Minkšti guminiai ratukai

Šis dulkių siurblys turi guminius ratukus, taigi jis 
lengvai rieda kietomis grindimis jų nebraižydamas.
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Specifikacijos
Konstrukcija
• Spalva: Ryškiai raudona

Filtravimas
• Dulkių maišelio tipas: Priešalerginis filtras „S-bag 

Clinic“
• Dulkių tūris: 3 l
• Išmetimo filtras: „Super Clean Air HEPA 12“ filtras
• Variklio filtras: Trigubas sluoksnis

Antgaliai ir priedai
• Priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
• Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko
• Papildomas antgalis: „Turbo“ šepetys
• Standartinis antgalis: Universalus antgalis

Veiksmingumas
• Oro srovė (maks.): 40 l/s
• Įeinanti energija (IEC): 1600 W
• Įeinanti energija (maks.): 1800 W
• Triukšmo lygis (Lc IEC): 82 dB
• Siurbimo galia (maks.): 350 W
• Siurbimas (maks.): 30 kPa

Naudojimo trukmė
• Veikimo spindulys: 10 m
• Nešimo rankena: Priekis
• „Clean Comfort Cassette“
• Laido ilgis: 7 m
• Sujungimas: Kūginis
• Pilno dulkių maišelio indikatorius
• Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
• Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis 

vamzdis
• Su ratukais: Guma
•
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