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Nu-i oferă prafului nicio şansă
Filtrele multiple reţin 99,9% din particulele de praf

Acest produs vă oferă o soluţie eficientă de filtrare a polenului, a sporilor şi a

alergenilor din aer. Filtrul lavabil HEPA 12, în combinaţie cu sacul de praf Clinic S

captează 99,9% din toate particulele de praf.

Putere de curăţare superioară

Motor de 1800 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 350 Waţi

Aer curat în casa dvs.

Filtru HEPA 12 lavabil, cu filtrare de 99,5%

Sacul pentru praf reţine în siguranţă tot praful

Sacul s-bag Clinic reţine până la 99,9% din praf

Îndepărtare igienică a sacului pentru praf

Casetă igienică unică pentru praf, pentru a evita contactul cu praful

Rezultate optime pe covoare şi mobilă

Peria Turbo Brush elimină cu 25% mai mult păr şi praf



Aspirator cu sac FC8615/01

Repere Specificaţii

Motor de 1800 Waţi

Motor de 1800 Waţi ce generează o putere de

aspirare de max. 350 Waţi, pentru rezultate

perfecte.

Filtru HEPA 12 lavabil

Acest filtru HEPA 12 lavabil absoarbe cel puţin

99,5% din paraziţii microscopici dăunători care

cauzează alergii respiratorii.

s-bag Clinic - Antialergic

Acest sac de praf filtrează până la 99,9% din

polen, spori şi alergeni. Ideal pentru

persoanele alergice!

Casetă igienică pentru praf

Atunci când aruncaţi sacul pentru praf, nu veţi

avea niciun fel de contact cu praful, mulţumită

acestui suport patentat al sacului de praf.

Cap de aspirare Turbo Brush

Capul de aspirare Turbo Brush permite

curăţarea în profunzime a covoarelor şi

îndepărtarea părului şi a scamelor de pe

acestea. Peria rotativă îndepărtează în mod

activ particulele mici de praf şi părul, rezultând

o eficienţă de curăţare a covoarelor mai bună

cu 25%. Roţile capului de aspirare previn

deteriorarea acestuia în cazul utilizării acestuia

pe podele dure.

Roţi moi din cauciuc

Acest aspirator este dotat cu roţi de cauciuc

pentru a aluneca cu uşurinţă pe podelele dure,

fără riscul apariţiei zgârieturilor.

Design

Culoare: Roşu intens

Performanţă

Putere de intrare (max): 1800 W

Putere de intrare (IEC): 1600 W

Putere de aspirare (max.): 350 W

Vid (max): 30 kPa

Flux de aer (max): 40 l/s

Nivel de zgomot (Lc IEC): 82 dB

Filtrare

Capacitate praf: 3 L

Tipul sacului de praf: Sac de praf S Clinic

antialergic

Filtru de evacuare: Filtru lavabil Super Clean

Air HEPA 12

Filtru Moter: Strat triplu

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 10 m

Lungime cablu: 7 m

Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2

componente

Mâner pentru transport: Frontal

Indicator pentru sac de praf plin

Casetă igienică pentru praf

Cuplare: Conic

Asistenţă pentru aşezare sau depozitare:

Partea din spate şi partea inferioară

Tip rotativ: Cauciuc

Control energie: Parte electronică pe aparat

Duze şi accesorii

Cap de aspirare standard: Cap de aspirare

multifuncţional

Duză suplimentară: Cap de aspirare cu perie

Turbo

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică

Depozitare accesorii: Pe clema tubulară
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