
Flyttas smidigt med balanserat bärhandtag 
Dammsugaren är enkel och smidig att lyfta och bära med ett specialformat 
bärhandtag. Det har placerats i mitten så att vikten fördelas jämnt. Konstruerat 
för balanserad lyftning. 

55% återvunnet. 100% hållbar 
Vi har tagit en medveten strategi för vår planet och skapat en dammsugare 
från 55% återvunnet material. Utan att kompromissa med kvaliteten är PURE 
D8.2 det hållbara valet. 

PureSound-system. Unikt tyst på alla golv, så lågt 
som 57 dB(A)*
Upplev tyst och behaglig rengöring med PureSound-
system. Den innovativa kombinationen av motorn, det 
täta systemet och designen på munstycket gör 
dammsugningen tyst på alla typer av golv. Dammsug 
när du vill utan att störa människor omkring dig. 
*Mätning enligt kommissionens förordning (EU) No

OneGo Power Clean-munstycke ger enastående 
dammupptagning på alla golvtyper 
Den helt nya designen på OneGo Power Clean-
munstycket möjliggör en överlägsen uppsamling av 
både stora och små partiklar, oavsett golvtyp. Formad 
för att rengöra dina golv i en jämn rörelse. 

SmartMode-teknik. Automatisk effektreglering 
mellan golv och matta 
Kraftfull och intelligent dammsugning, som aldrig förr. 
Den avancerade SmartMode-tekniken känner av 
golvtypen och justerar automatiskt sugeffekten för att 
glida från golv till matta med optimalt resultat. 

Med PURE D8.2 får dammsugning en ny innebörd. SmartMode-teknik, 
PureSound-system och OneGo Power Clean-munstycke. Designad för effektiv 
städning, smart teknik och otroligt tyst dammsugning.

Prestanda i ny mening. Smart och tyst 
Med PURE D8.2 får dammsugning en ny innebörd. SmartMode-teknik, 
PureSound-system och OneGo Power Clean-munstycke. Designad för effektiv 
städning, smart teknik och otroligt tyst dammsugning. 

Produktfördelar

• Sladdvinda
• Sköljbart hygienfilter E12
• Manuell effektreglering
• Dammsugare med s-bag® dammsugarpåse
• Dammpåseindikator
• Digital display med fjärrkontroll
• Handtag framtill och överst
• Mjuka gummihjul
• Integrerat parkeringsläge
• Smidigt kombinationsmunstycke
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Färg Ebenholts
Räckvidd, m 12
Sladdlängd, (ca) m 9
Ljudeffektnivå, dB 57
Watt Max 600/500
Årlig energiförbrukning, kWh 21.8
Dammupptagning matta (%) 86.3
Påstyp och volym, l 3,5, s-bag classic long performance
Placering tillbehör Clip on tube
Munstycke OneGo Power Clean nozzle
Extra munstycke AeroPro Parketto Pro GGM
Vakuum, max kPa 19.4
Luftflöde, max l/s 27
Vikt, endast maskin kg 5
HöjdxBreddxDjup, mm 238x300x442
Produktnummer (PNC) 900 258 588
EAN-kod 7332543793044
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