
Aeropro™ 3-i-1-munstycke rengör lite svårare ytor
Soffor, små hörn och andra otillgängliga ytor. Vad du än behöver dammsuga 
blir resultatet alltid perfekt med Aeropro™ 3-i-1. Växla enkelt mellan en borste, 
ett fogmunstycke eller ett möbelmunstycke närhelst du behöver det och stuva 
undan det i din dammsugare när du är klar.

Tyst med Silent Air Technology™
Dammsug utan att störa någon med 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.

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 slang - det är en 
glädje att dammsuga med UltraOne. Den har också ett 
Allergy Plus-filter för ett

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.

Electrolux UltraOne har manuell effektreglering och det nya effektiva 
munstycket Flow Motion, bekvämt AeroPro™ Classic-handtag och ett 
integrerat AeroPro 3-i-1-munstycke.

Electrolux UltraOne har manuell effektreglering och det nya effektiva 
munstycket Flow Motion, bekvämt AeroPro™ Classic-handtag och ett 
integrerat AeroPro 3-i-1-munstycke.

Produktfördelar

• Sladdvinda
• Sköljbart hygienfilter E12
• 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 Mörkblå
Räckvidd, m 12
Sladdlängd, (ca) m 9
Ljudeffektnivå, dB 66
Watt Max 850/700
Årlig energiförbrukning, kWh 30.7
Dammupptagning hårt golv (%) 111
Dammupptagning matta (%) 85.3
Påstyp och volym, l 5, s-bag Ultra Long Performance
Placering tillbehör Tools on board
Munstycke FlowMotion (high)
Extra munstycke -
Vakuum, max kPa 21.7
Luftflöde, max l/s 35
Vikt, endast maskin kg 5.8
Produktmått H x B x D, mm 255x307x502
Produktnummer (PNC) 900 258 529
EAN-kod 7332543776672

Tekniska specifikationer
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