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Gjør det mindre anstrengende å gjøre rent

Trenger ikke pose
EasyClean-serien uten pose er laget for dem som ønsker et grundig rengjøringsresultat 
med minimal anstrengelse.

Fjerner enkelt smuss og støv
• Motor på 1800 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt

Ren luft i hjemmet ditt
• Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5 % filtrering

Enkel fjerning av støv
• Støvbeholderen kan enkelt fjernes og tømmes

Enkel rengjøring selv rundt møblene
• Tri-active-munnstykke med unik 3-i-1-operasjon
 



 Motor på 1800 watt

Motor på 1800 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt 
for å sikre et perfekt rengjøringsresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filter

Dette Super Clean Air HEPA 12-filteret fanger opp 
minst 99,5 % av alle skadelige, mikroskopiske 
skadedyr som forårsaker luftveisallergier.

Støvbeholder som er enkel å tømme

Støvsugeren uten pose har en gjennomsiktig 
støvbeholder som viser støvet som fjernes fra gulvet, 
og den gjør det enkelt å finne verdisaker som ble 
sugd opp ved et uhell.

Tri-active-munnstykke

Dette unike munnstykket er aerodynamisk utformet 
for maksimal rengjøringseffektivitet. Det har 
sidebørster som fjerner støv i hjørner og buer, og 
frontåpning for å få med seg store ting. Hvert tak gir 
umiddelbart et skinnende resultat.
FC8716/01

Spesifikasjoner
Utforming
• Modell: Tri-active
• Farge(r): Mørkerød

Motor
• Maks. inngangsstrøm: 1800 W
• IEC-inngangsstrøm: 1600 W
• Maks. sugeeffekt: 300 W
• Luftstrøm: 34 l/s
• Vakuum: 26,5 kPa

Spesifikasjoner for støvsuger
• Støynivå LC IEC: 79 dB
• Elektronisk sugeregulering: Ja, på hoveddel
• Utblåsningsfilter: Super clean air HEPA 12-filter 

(FC8044)
• Rør: Teleskoprør i lakkert metall
• Sammenkobling: Knappekobling
• Bærehåndtak: topp
• Hjul: Gummihjul
• Syklonisk filter: HEPA 10, Gore-Tex (FC8047/01)
• Støvkapasitet: 2 l
• Ledningslengde: 7 m
• Rekkevidde: 10 m
• Parkerings-/oppbevaringsassistanse

Tilbehør
• Munnstykke: Tri-active-munnstykke
• Tilbehør: Børste, fugemunnstykke og lite 

munnstykke
• Oppbevaring av tilbehør: På håndtak
•
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