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Gyönyörű tisztaság egy szempillantás alatt
Tri-active szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

A Jewel termékcsalád ideális választás mindazok számára, akik gyorsan

szeretnének látványos eredményt elérni. A készülékek szabadalmazott Tri-Active

szívófejjel felszereltek, így egyetlen mozdulattal három tisztítófunkciót végezhet.

Gyönyörű padló egy szempillantás alatt

Maximum 450 W szívóerővel rendelkező 2000 wattos motor

Tiszta levegő otthon

Super Clean Air HEPA 12 szűrő, 99,5%-os szűrőteljesítmény

Könnyű porszívózás a bútorok körül is

Tri-active szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Friss, tiszta illatot hagy maga után

Az aktív illatszabályozó kellemes illatot áraszt

Kiváló eredmény szőnyegen és bútorokon

A Turbo kefés szívófej 25%-kal több hajat és port távolít el



Porzsákos porszívó FC9067/02

Fénypontok Műszaki adatok

2000 wattos motor

A rendkívül hatékony 2000 wattos motor max.

450 Watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság

érdekében.

Super Clean Air HEPA 12 szűrő

A Super Clean Air HEPA 12 szűrő a

mikroszkopikus méretű allergének legalább

99,5%-át kiszűri.

Tri-Active szívófej

A különleges szívófej aerodinamikus kivitele a

tisztítás maximális hatékonyságát célozza

meg, oldalsó keféi a sarkokat és az egyenetlen

felületeket tisztítják, az elülső nyílás pedig a

nagyobb méretű szennyeződéseket szippantja

be. Így minden mozdulat azonnal ragyogó

tisztaságot teremt!

Aktív illatszabályozás

A különlegesen friss, tiszta illat érdekében a

Jewel készülék beépített és állítható aktív

illatszabályozóval rendelkezik.

Illatgranulátumok virágillatban (FC8025) és

citromillatban (FC8026) kaphatók.

Turbo Brush szívófej

Turbo szívófejjel a szőnyegek alaposan

kitisztíthatók, a hajszálak és a bolyhok gyorsan

eltávolíthatók. A forgókefe hatékonyan távolítja

el a port és a hajszálakat, ezáltal 25%-kal

nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el a

szőnyegeknél. Kemény padlón használva a

szívófej kerekei megakadályozzák a padló

karcolódását.

Kivitel

Szín: Farmerkék

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 2000 W

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W

Szívóteljesítmény (max.): 450 W

Szívóerő (max.): 32 kPa

Légáram (max.): 43 l/mp

Zajszint (Lc IEC): 76 dB

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 3 l

Porzsák típusa: s-bag porzsák

Kimeneti levegőszűrő: Super Clean Air HEPA

12 szűrő

Felhasználhatóság

Hatósugár: 10 m

Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes

teleszkópos cső

Hordfogantyú: Előlap

Porzsáktelítettség-jelző

Clean Comfort kazetta

Csatlakozás: Gomb

Aktív illatszabályozás

Tárolási segédlet: Hátulsó és alsó rész

Keréktípus: Gumi

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Vezetékhossz: 7 m

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive szívófej

Kiegészítő szívófej: Turbo kefés szívófej

Tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis szívófej

Tartozékok tárolása: A markolaton

Tömeg és méretek

Tömeg: 5,7 kg
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