
Dammsugare med
påse

 

Animal Care

 
FC8615/01

Ger inte dammet någon chans
Flerdubbla filter fångar upp till 99,9 % av allt damm

Expression filtrerar effektivt bort pollen, sporer och allergener ur luften. Det

tvättbara HEPA 12-filtret i kombination med s-bag Clinic fångar upp till 99,9 % av

alla dammpartiklar.

Stark rengöringskraft

1800 W motor som ger max. 350 W sugeffekt

Ren luft i hemmet

Tvättbart HEPA 12-filter med 99,5 % filtrering

Dammpåsen fångar säkert upp allt damm

s-bag Clinic fångar upp till 99,9 % av allt damm

Hygienisk kassering av dammsugarpåsen

Unik Clean Comfort Cassette för att undvika kontakt med damm

Perfekta resultat på mattor och möbler

Turboborstmunstycket tar bort 25 % mer hår och damm



Dammsugare med påse FC8615/01

Funktioner Specifikationer

1 800 W motor

1800 W motor som ger maximalt 350 W

sugeffekt för ett perfekt städresultat.

Tvättbart HEPA 12-filter

Det tvättbara HEPA-filtret fångar upp minst

99,5 % av alla skadliga mikroskopiska

organismer som orsakar luftvägsallergier.

s-bag Clinic - antiallergi

Dammpåse filtrerar upp till 99,9 % av pollen,

sporer och allergener. Perfekt för allergiker!

Clean Comfort Cassette

När du slänger dammpåsen kommer du aldrig i

kontakt med dammet tack vare den här

patenterade dammpåshållaren.

Turboborstmunstycke

Med turboborstmunstycket kan du djuprengöra

mattor och dessutom snabbt ta bort hår och

ludd från mattor. Den roterande borsten

avlägsnar aktivt små dammpartiklar och

hårstrån, vilket ger 25 % bättre rengöring av

mattor. Hjulen på munstycket motverkar skador

vid användning på hårda golv.

Mjuka gummihjul

Dammsugarens gummihjul säkerställer att den

smidigt glider över hårda golv utan risk för

repor.

Design

Modell: Animal Care

Färg(er): Djupröd

Motor

Max. ineffekt: 1 800 W

IEC-ineffekt: 1 600 W

Maximal sugeffekt: 350 W

Luftflöde: 40 l/s

Vakuum: 30 kPa

Specifikationer för dammsugare

Ljudnivå Lc IEC: 82 dB

Elektronisk effektkontroll: Ja, på apparaten

Utblåsfilter: Tvättbart HEPA 12-filter (FC8044)

Typ av dammpåse: s-bag Clinic - antiallergi

(FC8022)

Indikator för full dammpåse

Rör: Metallackerat teleskoprör

Motorfilter: Tre lager

Kapacitet för dammpåse: 3 l

Koppling: Konisk koppling

Clean Comfort Cassette

Bärhandtag: Front

Sladdlängd: 7 m

Hjul: Gummihjul

Aktionsradie: 10 m

Parkerings-/förvaringshjälp

Tillbehör

Munstycke: Standarduniversalmunstycke

Extra munstycke: Turboborstmunstycke

Tillbehör: Litet munstycke och fogmunstycke

Tillbehörsförvaring: Rörhållare
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