
Прахосмукачка без

торба

ErgoFit

 

AutoClean

Animal Care

 

FC9264/01 Максимално удобство, минимални усилия
По-добра работна поза, до 70% по-малко навеждане

Почувствайте облекчението на по-добрата стойка! Тази прахосмукачка изисква значително

по-малко навеждане при чистенето и Ви осигурява повече удобство

По-малко напрягане на гърба и китките

Уникална ергономично проектирана дръжка PostureProtect

Смяна на управлението без навеждане

Настройки за управление в дръжката

Маневриране без усилия

Въртящо се съединение на маркуча за по-лесно маневриране

Забележителна всмукателна мощност

2000 W двигател, създаващ макс. 375 W засмукваща мощност

Оптимална всмукателна мощност без усилия

Автоматична система за почистване на филтъра



Прахосмукачка без торба FC9264/01

Акценти Спецификации

Дръжка PostureProtect

Патентованата дръжка PostureProtect Ви дава

четирикратно по-добра стойка на тялото: тя помага

за избягване на навеждането при чистене, поддържа

китката в по-удобно положение, маневрирането и с

двете ръце е лесно, а можете да управлявате

прахосмукачката само с върховете на пръстите.

Управление с върха на пръстите

С помощта на бутоните в дръжката можете да

работите лесно с прахосмукачката - без навеждане

Въртящо се свързване на маркуча

Този маркуч има шарнирно съединение към

дръжката, което позволява по-лесно маневриране и

по-малко напрягане на китката.

Забележителна мощност на чистене

Много ефективен 2000-ватов електромотор, който

генерира всмукателна мощност макс. 375 вата.

Автоматично почистване на филтъра

Поддържайте без усилия оптимална всмукателна

мощност с едно натискане на бутон. Тази

автоматична система на почистване на филтъра

отпушва филтъра, без да докосва прахта.

Изключително безшумна

Нивото на шум на това изделие е много ниско ,в

рамките на категорията.

Дизайн

Цвят (цветове): Тъмно патладжанено

Модел: AutoClean Грижи за животните

Материал: Luxe

Двигател

Макс. входна мощност: 2000 W

Входна мощност по IEC: 1800 W

Максимална смукателна мощност: 375 W

Движение на въздуха: 37 л/сек.

Прахосмукачка: 33 kPa

Спецификации на прахосмукачката

Ниво на доловимия шум Lc IEC: 76 dB

Ръкохватка: Дръжка PostureProtect

HEPA AirSeal

Електронно управление на мощността: Да, на

ръкохватката

Филтър тип "циклон": HEPA 10, Gore-Tex

Изходящ филтър: Миещ се филтър HEPA 13

(FC8038)

Вместимост за прах: 1,5 л

Почистване на филтъра тип "циклон": Система

AutoClean

Тръба: Алуминий, телескопичен от 3 части

Свързване: Свързани бутони

Дължина на шнура: 9 м

Дръжка за носене: Отгоре

Колела: Мека гума

Радиус на действие: 12,5 м

Помощни принадлежности за съхранение

Тегло: 7,9 кг

Аксесоари

Накрайник: Многофункционален накрайник Tri-Active

Допълнителен накрайник: Turbo Brush накрайник

Аксесоари: Четка, тесен и малък накрайници

Съхраняване на приставки: В  дръжката
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