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Maksimal komfort, minimal anstrengelse
Gled deg over en bedre holdning med opp til 70 % mindre

bøying

Kjenn lettelsen over en bedre holdning! Denne støvsugeren resulterer i betydelig

mindre bøying mens du gjør rent, og den gir deg mer komfort

Kan forhindre belastning på rygg og håndledd

Unikt ergonomisk utformet PostureProtect-håndtak

Endre kontroller uten å bøye deg ned

Fingerkontroller på håndtaket

Manøvrering uten anstrengelse

Roterende slangetilkobling for enklere manøvrering

Enestående sugeeffekt

Motor på 2000 watt gir maks. 375 watt sugeeffekt

Optimal rengjøring hver gang

Hygienisk halv-automatisk filterrengjøringssystem



Poseløs støvsuger FC9256/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

PostureProtect-håndtak

Det patenterte PostureProtect-håndtaket gir

deg en fire ganger bedre kroppsholdning: Den

hjelper med å forhindre bøying mens du gjør

rent, og den gir støtte ved å holde håndleddet i

en komfortabel stilling. Begge håndtakene gjør

det enkelt å manøvrere, og du kan regulere

støvsugeren med fingerkontrollene.

Fingerkontroller

Via knappene på håndtaket kan du enkelt

bruke støvsugeren – uten å bøye deg!

Roterende slangetilkobling

Slangen har en dreibar tilkobling til håndtaket

og lar deg derfor manøvrere enklere og med

mindre belastning på håndleddet.

Enestående rengjøringsevne

Svært effektiv motor på 2000 watt, gir maks.

375 watt sugeeffekt.

Filterrengjøringssystem

Du kan uten anstrengelse opprettholde optimal

sugeeffekt ved å rense filteret uten å komme i

kontakt med støvet.

Særdeles stillegående

Lydnivået til dette produktet er svært lavt

innenfor kategorien.

Utforming

Farge: Ishvit

Materiale: Luxe

Ytelse

Inngangseffekt (maks.): 2000 W

Inngangseffekt (IEC): 1800 W

Sugeeffekt (maks): 375 W

Vakuum (maks.): 33 kPa

Luftstrøm (maks.): 37 l/s

Støynivå (Lc IEC): 76 dB

Filtrering

Støvkapasitet: 1,5 l

Filtertype: Gore-Tex HEPA 10

Filterrengjøringssystem: Manuelt ristesystem

Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-

filter som kan vaskes

HEPA Air Seal

Brukervennlighet

Rekkevidde: 11 m

Rørtype: Todelt teleskoprør i lakkert metall

Håndtak: PostureProtect-håndtak

Bærehåndtak: Topp og front

Sammenkobling: Knapp

Parkerings- eller oppbevaringsassistanse:

Bakside og bunn

Hjultype: Gummi

Effektkontroll: Elektronisk på håndtak

Ledningslengde: 8 m

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Tilbehør: Fugemunnstykke, Lite munnstykke

Oppbevaring av tilbehør: På håndtak

Mål og vekt

Vekt: 7,5 kg
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