
EPF62IS Aspirator

Power Pro System™ pentru aspirarea cu uurină a
tuturor pardoselilor
Aspiratorul PowerForce™ este prevăzut cu sistemul
nostru Power Pro System™ pentru rezultate excelente
la aspirare. Sistemul Power Pro System™ combină un
motor eficient cu duza DustPro™ permiându-vă să
aspirai perfect orice dorii, fie că este vorba de covoare

360° Motion Technology™ pentru a ajunge uor i
după coluri
Toate obiectele mici pe care le avem în casă ne dau
sentimentul de intimitate dar sunt i greu de curăat. Iată
de ce aspiratorul PowerForce™ este echipat cu mici
role turnante care sunt ideale pentru a aspira în jurul
obiectelor i a ajunge cu uurină în locuri greu

Beneficii suplimentare :
Clapeta 180° Access™ pentru acces liber i schimbare rapidă a sacului de praf•

Beneficii :

Reglare manuală a puterii•
Aspirator cu sac, utilizează sac de praf
S-bag

•

Sac s-bag clasic cu durată îndelungată
de folosire

•

Indicator sac de praf plin•
Hygiene Filter™ anti-mirosuri•
Hygiene Filter™•
Filtru Clean Air Filtration™•
Tub telescopic•
Dispozitive de aspirare•
Amortizor ErgoShock™•
Silence Pro System™•
Maner frontal•
Fanta integrata pentru parcare•
2 poziţii de parcare•
Duză DustPro™•

Specificatii tehnice :

Tehnologie : Cu sac•
Consum de energie anual : 27.5•
Clasă eficienţă energetică : A•
Clasă performanţă covor : B•
Clasă de emisii praf : A•
Clasă performanţă suprafeţe tari : A•
Nivel de zgomot (dB(A)) - (IEC 60704-3) : 76•
Putere minima motor (W) : 700•
Putere maxima motor (W) : 800•
Inaltime (mm) : 238•
Latime (mm) : 293•
Adancime (mm) : 441•
Greutate neta (kg) : 6.01•
Culoare : Albastru violet•
Tub/Tuburi : Telescopic - metal vopsit fara blocaj•
Accesorii integrate : Fara•
Perie : DustPro•
Raza de actiune (m) : 9•
Derulator cablu : Da•
Filtru motor : Filtru de motor standard•
Filtru evacuare : Hygiene Filter™ lavabil•
Indicator filtru : Nu•
Numar de saci in pachet : 1+0•
Dimensiune sac (l) : 3,5•
Indicator sac plin : Mecanic•
Tip sac : s-bag clasic performanta de lunga durata•
Telecomanda : Nu•
Clasa produs : Aspirator•
PNC (cod numeric al produsului) : 900 940 449•
EAN : 7332543554225•

Descrierea produsului


