
Porzsák nélküli
porszívó

ErgoFit

 

AutoClean

Animal Care

 

FC9264/01 Maximális kényelem, minimális erőfeszítés
Kényelmesebb testhelyzet és akár 70%-kal kevesebb

hajolgatás

Érezze a kellemesebb testtartásból adódó megkönnyebbülést! Ezen porszívóval

nem csupán lényegesen kevesebb a hajolgatás, de jóval kényelmesebb a takarítás

egésze.

Nem terheli a hátat és a csuklót

Egyedi, ergonomikus kialakítású PostureProtect markolat

Hajolgatás nélküli szabályozási lehetőség

Ujjal történő szabályozás a markolaton

Könnyed manőverezés

Forgatható csőcsatlakozás a könnyű manőverezéshez

Kiemelkedő szívóteljesítmény

Maximum 375 W szívóerővel rendelkező 2000 wattos motor

Optimális szívóteljesítmény egyszerűen

Automata szűrőtisztító rendszer



Porzsák nélküli porszívó FC9264/01

Fénypontok Műszaki adatok

PostureProtect markolat

A szabadalmaztatott PostureProtect markolat

4x jobb testhelyzetet tesz lehetővé, kedvező

pozíciót biztosít csuklójának, és egyúttal

megkíméli Önt a takarítás közbeni

hajolgatástól. A markolatok könnyűvé teszik a

manőverezést és porszívó ujjal történő

szabályozását.

Ujjal történő szabályozás

A markolatokon található gombok segítségével

könnyedén, hajolgatás nélkül üzemeltetheti

porszívóját.

Forgatható csőcsatlakozás

A porszívócső és a markolat csuklós

csatlakozásának eredményeként könnyebb a

manőverezés és kisebb a csuklóterhelés.

Kimagasló tisztító erő

Rendkívül hatékony, 2000 W-os motor, 375 W

maximális szívóerővel.

Automata szűrőtisztító

Egyetlen gombnyomással, egyszerűen

gondoskodik az optimális szívóteljesítményről.

Az automatikus tisztítórendszer anélkül teszi

lehetővé a szűrő kioldását, hogy Önnek

érintkeznie kellene egyáltalán a porral.

Rendkívül halk

A porszívó hangerőszintje kategóriájában

nagyon alacsony.

Tervezés

Szín(ek): Sötét padlizsánszín

Modell: AutoClean Animal Care porszívó

kisállattartóknak

Anyag: Luxe

Motor

Max. bemeneti teljesítmény: 2000 W

IEC bemeneti teljesítmény: 1800 W

Max. szívóteljesítmény: 375 W

Légáramlás: 37 l/mp

Vákuum: 33 kPa

Porszívó műszaki adatai

Zajszint Lc IEC: 76 dB

Fogantyú: PostureProtect markolat

HEPA AirSeal szigetelés: Van

Elektronikus teljesítményszabályozás: Igen, a

markolaton

Cyclone szűrő: HEPA 10, Gore-Tex

Kimeneti levegőszűrő: HEPA 13 mosható

szűrő (FC8038)

Portartály kapacitása: 1,5 l

Körkörös szűrőtisztítás: AutoClean rendszer

Cső: 3 részes, teleszkópos alumínium

Csatlakozás: Gombos csatlakozás

Vezetékhossz: 9 m

Hordfogantyú: Felső rész

Kerekek: Puha gumi

Hatósugár: 12,5 m

Tárolási segédlet: Van

Súly: 7,9 kg

Tartozékok

Szívófej: Tri-Active szívófej

Kiegészítő szívófej: Turbo Brush szívófej

Tartozékok: Kefe, réstisztító és kisméretű

szívófej

Tartozékok: a markolaton
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