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Най-голямата засмукваща мощност
Засмукваща мощност 500 вата за почистване без усилия

Най-голямата засмукваща мощност, с помощта на която почистването е без усилие: за всичко това е предназначена гамата

модели FC916x. Съчетаните с хигиеничен филтър и система за лесно изваждане на торбичката модели FC916x ще се

погрижат за праха и замърсяванията без остатък.

Превъзходно почистване

2200-ватов двигател, създаващ макс. 500 вата засмукваща мощност

Дълготрайно почистване на праха

4-литрова торбичка s-bag XXL за продължителна употреба

Управление на засмукващата мощност с върха на пръстите

Удобно дистанционно управление за промяна на засмукващата мощност

Превъзходно почистване на твърди подови повърхности

Накрайникът за паркет Super премахва 3 пъти повече залепнал прах

Лесно почистване, дори около мебели

Накрайник Tri-Active с уникално действие "3 в 1"



Прахосмукачка с торба FC9166/01

Акценти Спецификации

Мощно почистване

Високоефективен 2200-ватов двигател генерира макс.

500 вата засмукваща мощност за идеални резултати

от чистенето.

4-литрова торбичка s-bag XXL

Голямата вместимост на торбичката за прах ви

позволява да я използвате по оптимален начин, което

означава, че не се налага да я сменяте често.

Удобно дистанционно управление

Удобно дистанционно управление за промяна на

засмукващата мощност само с върха на пръстите, без

навеждане.

Накрайникът за паркет Super премахва 3 пъти

повече залепнал прах

Накрайникът за паркет Super премахва 3 пъти повече

залепнал прах

Многофункционален накрайник Tri-Active

Този уникален накрайник е проектиран

аеродинамично за максимална ефективност на

почистването, като разполага със странични четки за

обиране на праха от ъгли и извивки и преден отвор

за засмукване на по-едра смет. С всяко движение

моментално се постига перфектен резултат.

Дизайн

Цвят (цветове): Полупрозрачно опушено черно

Модел: Дистанционно управление

Двигател

Движение на въздуха: 47 л/сек.

Входна мощност по IEC: 2000 W

Макс. входна мощност: 2200 W

Максимална смукателна мощност: 500 W

Прахосмукачка: 34 kPa

Спецификации на прахосмукачката

Електронно управление на мощността: Да, на

ръкохватката

Касета Clean Comfort

Изходящ филтър: Миещ се филтър HEPA 13

(FC8038)

Тип на торбата за прах: S-bag (FC8021)

Дължина на шнура: 9 м

Индикатор за пълна торба за прах

Вместимост на торбата за прах: 4 л

Тръба: Метална лакирана телескопична тръба

Свързване: Свързани бутони

Ниво на доловимия шум Lc IEC: 78 dB

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Колела: Гумени колела

Помощни принадлежности за съхранение

Тегло: 6,3 кг

Аксесоари

Накрайник: Многофункционален накрайник Tri-Active

Допълнителен накрайник: Накрайник за паркет

Super

Аксесоари: Четка, тесен и малък накрайници

Съхраняване на приставки: На дръжка
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