
 Enkel och smidig dammsugning med lättrullade hjul 
Lättrullade hjul gör det enkelt att manövrera över olika golvytor. Räckvidden på 
12 meter gör det smidigt att gå från rum till rum.

Högeffektiv, miljövänlig och upp till 50 % tillverkad av återvunnen plast 
50 % av använt plastmaterial är återvunnet och informationsmaterialet är tryckt 
på återvunnet papper. Hållbarhet och ren prestanda utan kompromisser. 

Enklare dammsugning. Med fotreglering 
Nu kan du dammsuga enkelt tack vare fotreglering. 
Justera sladdvindan, på/av-knappen och effekten utan 
att använda händerna.

Få ett renare, sundare hem med ett högeffektivt 
filtersystem 
S-bag® Classic Long Performance och tvättbart 
hygienfilter möjliggör upp till 99,99 %* borttagning av 
partiklar >1 mikrometer, vilket ger renare luftutflöde.

Högeffektiv. Synliga resultat
Dust Magnet Silent-munstycket har en design som ger 
en hög sugkraft för finkornigt damm så att du kan 
dammsuga upp till 100 % dammfritt i springor.*

Clean 600 dammsugare är lättanvänd och har ett munstycke med automatiskt 
golvläge för kompromisslös effektivitet och färre avbrott.

 Smidig dammsugning. Kraftfull prestanda
Clean 600 dammsugare är lättanvänd och har ett munstycke med automatiskt 
golvläge för kompromisslös effektivitet och färre avbrott.

Produktfördelar

• Sladdvinda
• Sköljbart hygienfilter E12
• Manuell effektreglering
• Dammsugare med s-bag® dammsugarpåse
• Dammpåseindikator
• Frontplacerat handtag
• Integrerat parkeringsläge
• Tygmunstycke
• Smidigt kombinationsmunstycke
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Färg Urban Grey
Familj 600 Bagged cleaner
Räckvidd, m 12
Sladdlängd, (ca) m 7
Ljudeffektnivå, dB 73
Watt Max 850/750
Årlig energiförbrukning, kWh 29.9
Dammupptagning på hårda golv, % 112.6
Dammupptagning matta (%) 84.8
Påstyp och volym, l 3,5, s-bag classic long performance
Placering tillbehör Snäppfäste på handtaget
Munstycke Dust Magnet Silent high
Extra munstycke -
Vakuum, max kPa 20.3
Luftflöde, max l/s 33
Vikt, endast maskin kg 5
Produktmått H x B x D, mm 238.5x436.7x306.6
Produktnummer (PNC) 900 258 644
EAN-kod 7332543831739

Tekniska specifikationer
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