
Dammsugare med
påse

 

Super Parkett

 

FC9076/01

Vackert resultat på ett ögonblick
Tri-Active-munstycke med unikt 3-i-1-system

Jewel-serien är idealisk för dig som vill ha snygga resultat snabbt. Den har ett

patenterat Tri-active-munstycke som ger tre rengöringar i ett drag.

Vackra golv på ett ögonblick

2 000 W motor som ger max. 450 W sugeffekt

Mycket effektivt antiallergisystem

HEPA AirSeal plus tvättbart HEPA 13-filter

Enkel rengöring även runt möbler

Tri-Active-munstycke med unikt 3-i-1-system

Ger en fräsch och ren doft

Active Fragrance Control ger en behaglig doft

Överlägsen rengöring av hårda golv

Super Parkett-munstycket tar bort tre gånger mer klibbig smuts



Dammsugare med påse FC9076/01

Funktioner Specifikationer

2 000 W motor

Högeffektiv motor på 2000 Watt genererar

max. 450 Watt sugkraft för perfekt

rengöringsresultat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Den här dammsugaren är utformad så att all

luft som tas in passerar genom det tvättbara

HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering) innan den

släpps ut. Ingen luft kommer undan.

Tri-Active-munstycke

Det här unika munstycket är aerodynamiskt

utformat för maximal rengöringseffekt, har

sidoborstar som tar bort damm från hörn och

vinklar och har en främre öppning som suger

upp stora bitar. Varje drag ger därför ett

omedelbart rent resultat.

Active Fragrance Control

Jewel levereras med en fullständigt integrerad

och justerbar Active Fragrance Control som ger

en fräsch och ren lukt. Doftgranulaten finns

med blomdoft (FC8025) och citrondoft

(FC8026).

Super Parkett-munstycke

Med Super Parkett-munstycket kan du snabbt

rengöra alla typer av hårda golv utan risk för att

skada dem. Mikrofiberkuddarnas

absorberingsförmåga i kombination med

dammsugarens sugeffekt ger bästa möjliga

resultat utan att du behöver använda några

rengöringsmedel eller borstar.

Design

Färg: Denim Blue

Prestanda

Ineffekt (max): 2 000 W

Ineffekt (IEC): 1 800 W

Sugeffekt (max): 450 W

Uppsugningskraft (max): 32 kPa

Luftflöde (max): 43 l/s

Ljudnivå (Lc IEC): 76 dB

Filtrering

Dammkapacitet: 3 l

Typ av dammpåse: s-bag

Utblåsfilter: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-

filter

HEPA Air Seal

Användbarhet

Aktionsradie: 10 m

Sladdlängd: 7 m

Rörtyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar

Bärhandtag: Front

Indikator för full dammpåse

Clean Comfort Cassette

Koppling: Knapp

Active Fragrance Control

Parkerings- eller förvaringshjälp: Baksida och

undersida

Hjultyp: Gummi

Effektkontroll: Elektronisk på apparaten

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Extra munstycke: Super Parkett-munstycke

Tillbehör: Fogmunstycke, Litet munstycke

Tillbehörsförvaring: På handtaget

Mått och vikt

Vikt: 5,7 kg
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