Bezvadu spieķa tipa
putekļu sūcējs
SpeedPro Aqua
180° sūkšanas uzgalis
21,6 V, līdz pat 50 min
Putekļs., mazg. slota, rokas ier.
Mazā turbo birste

Ātrs. Trīs vienā – sūkšana,
slaucīšana un rokas ierīce
Jaunais SpeedPro Aqua bezvadu putekļsūcējs nodrošina ātru tīrīšanu, pateicoties
tā spējai tikt arī grūti aizsniedzamās vietās. Tas ir aprīkots ar 180° sūkšanas uzgali,
kas ļauj precīzi savākt netīrumus, kā arī unikālu putekļsūcēja un sukas sistēmu.
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Ātra tīrīšana ar spēju piekļūt it visur
180° sūkšanas uzgalis jaudīgai un precīzai netīrumu savākšanai
Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt putekļus un netīrumus
Nepārtraukta trīs vienā tīrīšana
Trīs vienā: putekļsūcējs, mazg. slota, rokas ierīce
Dažādiem netīrumu veidiem, ar AquaBoost grūtāk tīrāmiem netīrumiem
Tīrīšanas jauda līdz pat 50 minūtēm, izmantojot 21,6 V litija jonu baterijas
Integrēta rokas ierīce, šaurais uzgalis un birste
Ātri piekļūstiet ir visur, pat zem zemām mēbelēm
Unikālo putekļu nodalījumu var iztukšot, neradot putekļu mākoņus
Mini turbo birste ātrai mīksto virsmu uzkopšanai
Liels gaisa ātrums ilgnoturīgai veiktspējai
PowerBlade motors ir konstruēts darbībai ar lielu gaisa ātrumu
PowerCyclone 7 tehnoloģija nodrošina ilgnoturīgāku spēcīgu veiktspēju
Mazgājamais ﬁltrs ilgāk nodrošina lielu gaisa ātrumu
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Izceltie produkti
180° sūkšanas uzgalis

Darbības laiks līdz 50 minūtēm

Mazā turbo birste

180° sūkšanas uzgalis ir izstrādāts precīzai un
jaudīgai putekļu un netīrumu savākšanai no
jebkāda veida grīdas seguma, kā arī grūti
sasniedzamās vietās.

Augstas veiktspējas 21,6 V litija jonu baterijas
nodrošina līdz pat 50 minūšu darbības laiku
parastajā režīmā un 22 minūšu darbības laiku
turbo režīmā.

Mini turbo birstes uzgalis ir ideāls dzīvnieku
spalvu savākšanai no mīkstajām mēbelēm,
krēsliem un paklājiem. Tas ir kompakts, jaudīgs
un efektīvs.

LED uzgalis

Integrēti piederumi

PowerBlade motors

Putekļi, pūkas, mati un drupatas ir pavisam
viegli pamanāmi un satīrāmi, pateicoties
SpeedPro uzgalī integrētajām gaismas
diodēm. Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt
putekļus un netīrumus, kamēr veicat
uzkopšanu.

Piederumus ir vienkārši izmantot, veicot tikai
vienu klikšķi. Noņemamā rokas ierīce pārvērš
SpeedPro divās ierīcēs. Birstes piederums ir
integrēts caurulē, lai tas vienmēr būtu
pieejams, tīrot griestus un plauktus.

PowerBlade motors ir konstruēts darbam ar
lielu gaisa ātrumu, lai nodrošinātu spēcīgu un
precīzu uzsūkšanu uzgaļa līmenī.
PowerCyclone 7

Ātri piekļūstiet it visur
Putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēma

Unikālā putekļsūcēja un mazgāšana slotas
sistēma kontrolē ūdens izplūdi, lai visā
tīrīšanas laikā saglabātu optimālu visu cieto
grīdu mitrumu. Mikrošķiedru spilventiņus var
mazgāt ar rokām vai veļas mazgājamajā
mašīnā.

SpeedPro ir elastīgs un viegli manevrējams.
Putekļu nodalījums atrodas augšpusē, ļaujot
sūkt zemākā leņķī, un ir pilnībā plakans grīdas
līmenī, ļaujot sūkt zem zemām mēbelēm.

PowerCyclone 7 tehnoloģija nekavējoties
atdala putekļus no gaisa, nodrošinot spēcīgu
veiktspēju ilgāk.
AquaBoost

AquaBoost režīms paredzēts ātrākai grūtāk
tīrāmo netīrumu likvidēšanai.
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Speciﬁkācijas
Sniegums
Gaisa plūsma (maks.): Līdz pat 800 l/min
Akumulatora tips: Litija jonu
Baterijas spriegums: 21,6 V
Uzlādēšanas laiks: 5 stundas
Darbības laiks: 50 minūte(s)
Darbības laiks (turbo): 22 minūte(s)
Skaņas līmenis: 80 dB
Iztīrāmais laukums ar vienu tvertni: 64 m²

Pielietojums
Rokturis pārvietošanai: Augšdaļa
Tīrā ūdens tvertnes ietilpība (maks.): 0,28 l
Izmantojamie tīrīšanas līdzekļi: tīrīšanas
līdzeklis vai tikai ūdens
Riteņu veids: Gumija
Dizains
Dizaina elementi: Trīs vienā
Krāsa: Deep Opal Metallic
Filtrēšana
Putekļu ietilpīgums: 0,4 l
Motora ﬁltrs: Mazgājams ﬁltrs
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Uzgaļi un piederumi
Standarta uzgalis: Sūc un mazgā
Papildu uzgalis: 180° sūkšanas uzgalis, Mazā
turbo birste
Komplektā iekļauti piederumi: Maiņstrāvas
adapteris, Šaurās vietās ievietojams uzgalis,
Mikrošķiedras spilventiņš, Iebūvēta birste, Pie
sienas stiprināma dokstacija, Ūdens tvertne
Svars un izmēri
Produkta svars: 2,45 kg
Noturība
Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

