
Green Force Silence Car

När du vill vara hållbar, miljövänlig och energisnål och samtidigt ställer krav på hög prestanda på din dammsugare är Green 
Force Max Silence Car Kit det självklara valet. Genom att välja en miljövänlig dammsugare bidrar du inte bara till att vår miljö
blir bättre utan du sparar också pengar. Två bra anledningar till att tänka miljösmart. En grön dammsugare är ett smart val. 
Dammsugaren består av upp till 70% återvunnen plast och har mycket hög återvinningsbarhet på 82%. Den levereras i en 
ekologisk och 100% återvinningsbar förpackning. Dammsugaren Att välja en grön dammsugare betyder att du får en 
energisnål*, effektiv och hållbar produkt. Den är energisnål* tack vare sin effektiva lågförbrukningsmotor. Ändå är den 
extremt kraftfull på max 900 W med hög sugeffekt på alla typer av golv och ytor. Ett avancerat HEPA filter stoppar de allra 
minsta partiklarna såsom djurhår, kvalster, pollen och bidrar till ren luft. Det filtrerar upp till 99,98% vilket passar utmärkt för 
allergiker som är i stort behov av ren luft. Smuts sugs in och ren luft kommer ut. Denna dammsugare har Hygienic system för 
att undvika all kontakt med damm.Green Force är extremt hållbar och slitstark och har i mer än 70 tester visat på hög 
varaktighet och tålighet. Den är designad för att hålla i många år och är möjlig att reparera i upp till 15 år. Lätt och smidig att 
flytta då den endast väger 4,7 kg. Passar alla hushåll då den dessutom är kompakt och inte kräver stort utrymme och är lätt att 
förvara. Manövreras enkelt med sina 4st 360° hjul som vrider i alla riktningar. Stora dammsugarpåsar på 4,5L gör att du kan 
dammsuga stora ytor innan du behöver byta, vilket också ger mindre avfall. Lång sladd på 8,5 m ger en radie på 12 m vilket gör 
dammsugningen bekväm och smidig. Idealisk för stora ytor. Extremt tyst dammsugare med endast 65dB, vilket förenklar din 
vardag för du kan dammsuga närsomhelst utan att störa andra. Medföljande tillbehör för smart dammsugning av bilen. 

*According to (EU) N°666/2013

• 900W motor

• Miljövänlig och energisnål* - Består av 70% återvunnen plast

• Hög dammupptagningsförmåga

• Effektivt HEPA filter 99,98%

• Extremt tyst, endast 65 dB
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