
Enastående rengöring utan problem
Lättare, enklare att manövrera och enkel att förvara. Att dammsuga är enklare 
än någonsin. Med Multi Room System™, tre flexibla parkeringsklämmor, ett 
filter som är enkelt att byta och en 12 meter lång aktionsradie - det är en glädje 
att dammsuga med UltraOne Green. Den har också ett Allergy Plus-filter för ett 
hälsosammare hem.

Tyst med Silent Air Technology™
Dammsug utan att störa någon med den nya innovativa Silent Air 
Technology™. UltraOne har en bättre och tystare slang och ett tyst men ändå 
effektivt FlowMotion -munstycke. Ljudnivån är bara 65 dB.

Mindre energiförbrukning
UltraOne Green förbrukar mindre energi än än vanlig 
dammsugare. 

Optimerat luftflöde & effektivt FlowMotion-
munstycke
Hemligheten bakom utmärkt dammsugning är inte bara 
en kraftfull motor utan ett högt luftflöde och effektivt 
FlowMotion ™-munstycke. Luftflödet från munstycke till 
utlopp i UltraOne har förseglats och optimerats för 
högeffektiv dammsugning.

70 % återvunnen plast
UltraOne Green ger en hållbarare dammsugning. Den 
är gjord av 70 % återvunnen plast och är 100 % PVC-
fri, och den kan återvinnas till 92 %. Dessutom är 
förpackningen gjord av 100 % återvunnet material.

Electrolux UltraOne EUO9GREEN är ett imponerande stycke ingenjörskonst: 
smidig, lättkörd och tystgående med utmärkta prestanda. UltraOne Green är 
en miljövänlig dammsugare tillverkad av 70% återvunnen plast.

Electrolux UltraOne EUO9GREEN är ett imponerande stycke ingenjörskonst: 
smidig, lättkörd och tystgående med utmärkta prestanda. UltraOne Green är 
en miljövänlig dammsugare tillverkad av 70% återvunnen plast.

Produktfördelar

• Sladdvinda
• Sköljbart Allergy Plus filter
• Manuell effektreglering
• Dammsugare med s-bag® dammsugarpåse
• S-bag® Ultra Long Performance
• Dammpåseindikator
• Handtag framtill och överst
• Mjuka gummihjul
• Integrerat parkeringsläge
• Smidigt kombinationsmunstycke
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Färg Svart
Dammupptagning matta (%) 91
Dammupptagning hårt golv (%) 111
Rörsystem AeroPro Teleskoprör med interlocking
Munstycke FlowMotion (high)
Extra munstycke AeroPro Parketto Pro
Tillbehör AeroPro 3-i-1 Munstycke
Maskintyp med dammsugarpåse
Sladdvinda Ja
Sladdlängd, (ca) m 9
Påsvolym, liter 5
Påstyp S-BAG
Dammpåsar som medföljer 1+1
Motorfilter Bas
Utblåsfilter Sköljbart Allergy Plus filter
Räckvidd, m 12
Årlig energiförbrukning, kWh 26.8
Ljudeffektnivå, dB 66
Nominell effekt 700
Motoreffekt, max (Watt) 850
Höjd, mm 255
Bredd, mm 307
Djup, mm 502
Nettovikt, kg 8.07

EAN-kod 7332543776665
Produktnummer (PNC) 900 258 527

Tekniska specifikationer
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