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Bagged vacuum cleaner, iQ300, vit
VSC3A210A

Medföljande tillbehör

1 x Fogmunstycke
1 x Möbelmunstycke

Extra tillbehör

VZ46001 Möbelmunstycke turbo, VS 01E.../VS 01G…
VZ41FGALL PowerProtect dammsugarpåse Type G
VZ16GALL dammsugarpåse
VZ124HD Parkettmunstycke för 8/7/6-serien
VZ123HD Parkettmunstycke, universal
VZ102TBB Turboborste för golv, universal

Kraftfull och kompakt

✓ Ny innovativ highPower motor för en effektivare dammupptagning
och lägre energiförbrukning.

✓ Hygiensikt filterystem: ren och filtrerad utblåsluft

✓ Kompakt, enkel att förvara och bra prestanda

✓ Den långa sladden ger dammsugaren en aktionsradie på 10 meter
så du slipper att ständigt byta kontakt

Beskrivning

Tekniska data

Nettovikt (kg) : 6,000
Bruttovikt (kg) : 5,8
Produktmått i mm (H x B x D) : 265 x 295 x 410
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 325 x 300 x 485
Antal per pall : 36
Pallmått i cm (H x B xD) : 210 x 80 x 120
EAN kod : 4242003844519
Frekvens (Hz) : 50/60
Anslutningskabelns längd (cm) : 700,0
Elkontakt : kontakt utan jord
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Bagged vacuum cleaner, iQ300, vit
VSC3A210A

Beskrivning

Prestanda

# highPower motor för extra låg energiförbrukning men med samma
grundliga städresultat.

# powerSecure System: för en bättre prestanda, även när påsen är
full.

# PowerProtect dammsugarpåse säkerställer en jämn prestanda
oavsett om påsen är tom eller full. Det innebär färre påsbyten och
lägre förbrukningskostnader.

# Få den bästa prestandan, med upp till 60% bättre
uppsugningsförmåga, vid användning av PowerProtect
dammsugarpåsar. (Artikelnr: 00575069).

Filter & dammpåse

# Hygieniskt filter för renare frånluft.

# Tvättbart filter

# Dammpåse: TYP G ALL

Funktioner

# Omställbart golvmunstycke

# Fogmunstycke och möbelmunstycke

# Teleskoprör

# Ergonomiskt handdtag

# Dammsugarpåsens volym: 1X

# Automatisk sladdupprullning

# Aktionsradie: 10 m

# Ljudnivå: 79 dB

# Elektronisk inställning av sugeffekten via strömvred

# 4 styrhjul

# Indikering för påsbyte

# Parkerings- och förvaringslägen

# Vikt: 4.5 kg, utan tillbehör


