
 

Juhtmeta
varstolmuimeja

SpeedPro Aqua

 
180° tolmu imev otsak

21,6 V, kuni 50 min

3-ühes:
tolmuimeja,mopp,käsitolmuimeja

Väike turbohari

 

FC6729/01

Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja,

mopp ja käsitolmuimeja

Uus SpeedPro Aqua juhtmeta tolmuimeja ulatub kõikjale ja tagab kiire puhastuse,

saades mustuse kätte ka kõige keerulisematest kohtadest. See on varustatud

täpse 180° tolmu imeva otsakuga ning ainulaadse tolmuimeja ja mopisüsteemiga.

Kiire puhastus ja suur ulatus

180° tolmu imev otsak võimsaks ja täpseks koristamiseks

LED-tuledega otsak paljastab peidetud tolmu ja mustuse

Kolm-ühes puhastusfunktsioon

3-ühes: tolmuimeja,mopp,käsitolmuimeja

Erinevat tüüpi tolmu jaoks, sh AquaBoost sügavama mustuse jaoks

Kuni 50 minutit puhastusvõimsust tänu 21,6-voldisele liitiumioonakule

Integreeritud käsitolmuimeja, piluotsak ja hari

Kiire juurdepääs igale poole, isegi madala mööbli alla

Tolmusahtli ainulaadse kuju tõttu ei teki tühjendamisel tolmupilvesid

Miniturbohari pehmete pindade kiireks puhastamiseks

Kiire õhuvool ja kauakestev jõudlus

PowerBlade’i mootor on loodud kiire õhuvoolu jaoks

PowerCyclone 7 tagab kauakestva suure jõudluse

Pestav filter tagab kiire õhuvoolu pikemaks ajaks
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Esiletõstetud tooted

180° tolmu imev otsak

180° tolmu imev otsak tagab täpse ja võimsa

koristamise igal põrandal, jõudes ka raskesti

ligipääsetavatesse kohtadesse.

LED-otsak

Märgake tolmu, ebemeid, juuksekarvu ja puru

tänu SpeedPro otsaku küljes olevatele LED-

tuledele. LED-tuledega otsak paljastab hoo

pealt peidetud tolmu ja mustuse.

Tolmuimeja ja mopisüsteem

Ainulaadne tolmuimeja ja mopisüsteem

kontrollib vee väljastamist, et hoida kõigi

kõvakattega põrandate niiskustaset

puhastamise käigus optimaalsena.

Mikrofiibermoppe saab pesta kas käsitsi või

pesumasinas.

Kuni 50 minutit kasutusaega

Suure jõudlusega 21,6 V liitiumioonakud

võimaldavad seadet kasutada tavarežiimis kuni

50 minutit ja turborežiimis 22 min, enne kui

seadet laadima peate.

Integreeritud tarvikud

Tarvikuid on ühe klõpsuga lihtne kinnitada.

Lahtivõetavas käeshoitavas seadmes on

ühendatud kaks SpeedPro seadet. Harjatarvik

on käepärase kasutamise tagamiseks toru

sisse integreeritud, et saaksite puhastada ka

lagesid ja riiuleid.

Kiire juurdepääs igale poole

SpeedPro on paindlik ja sellega on lihtne

manööverdada. Tolmusahtel asub pealpool,

mis võimaldab seadet kasutada madalama

nurga alt. Madala mööbli alt puhastamiseks

saab tolmuimeja isegi täiesti lapikuks teha.

Väike turbohari

Miniturbohari sobib ideaalselt lemmiklooma

karvade eemaldamiseks polstrilt, istmetelt ja

vaipadelt. See on kompaktne, võimas ja tõhus.

PowerBlade’i mootor

PowerBlade’i mootor on loodud kiire õhuvoolu

jaoks, et pakkuda võimast ja täpset puhastust.

PowerCyclone 7

PowerCyclone 7 tehnoloogia eraldab koheselt

tolmu õhust, et säilitada suuremat jõudlust

pikemaks ajaks.

AquaBoost

AquaBoosti režiim, mis puhastab sügava

mustuse kiirelt.
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Õhuvoog (max): Kuni 800 l/min

Aku tüüp: Liitium-ioon

Aku pinge: 21,6 V

Laadimisaeg: 5 tund(i)

Tööaeg: 50 minut(it)

Kasutusaeg (turbo): 22 minut(it)

Helitugevus: 80 dB

Töödeldav pind paagi kohta: 64 m²

Kasutatavus

Kandesang: Ülemine osa

Puhta vee paagi mahtuvus (max): 0,28 l

Pesuained, mida tohib kasutada: läbipaistev

pesuaine või ainult vesi

Ratta tüüp: Kummist

Disain

Disainielemendid: Kolm ühes

Värvus: Opaal, metalne

Filtreerimine

Tolmumaht: 0,4 l

Mootorifilter: Pestav filter

Otsakud ja tarvikud

Tavaline otsak: Tolmuimeja ja mopp

Lisaotsak: 180° tolmu imev otsak, Väike

turbohari

Komplektisolevad tarvikud: Vahelduvvoolu

toiteadapter, Piluotsak, Mikrokiudpadi,

Sisseehitatud hari, Seinakinnitusdokk, Veepaak

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 2,45 kg

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest
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