PD91-GREEN Støvsuger

Funktioner:

Tekniske data:

Produktbeskrivelse:

• 12 meter aktionsradius
• Vaskbart PureAdvantage D11 filter
•Automatisk ledningsoprul
•AeroPro™ aluminiums teleskoprør
• AeroPro™ Parketto Pro
parketmundstykke
•FlowMotion kombimundstykke
•Manuel regulering af sugestyrken
•Fremragende støvoptagning på hårde
gulve
•Støvsuger med s-bag® pose
•s-bag Ultra Long Performance er en
syntetisk støvsugerpose med høj
ydeevne og 5 liters kapacitet. Den
holder op til 80% længere end de
almindelige støvsugerposer af papir.
Det sørger for, at din støvsuger har
overskud af sugekraft i hele posens
livetid. Takket være et flerlagsmateriale
med fremragende filtrering, får du altid
en ren og frisk luft i hjemmet.
•Indikator for fyldt støvsugerpose
•Bærehåndtag i fronten og toppen
•Bløde gummihjul
•360° næsehjul
•Parkeringsfunktion: Horisontalt og
vertikalt
•AeroPro™ 3-i-1 tilbehør: fuge, børste
og møbelmundstykke

• Farve : Sort genbrugsplast
•Lydniveau dB(A), max : 67
•Energieffektivitetsklasse : A+++
•Støvemissionsklasse (filtrering) : A
•Rengøringsevne (støvopsamling på hårdt gulv) : A
•Rengøringsevne (støvopsamling på tæppe) : C
•Motoreffekt, maks/nominel effekt, Watt : 350/300
•Årligt energiforbrug, kWh : 9.9
•Fabriksmonteret støvsugerpose : 5 ltr, s-bag Ultra Long
Performance
•Placering af tilbehør : Bagerst på støvsugeren
•Ledningslængde, m : 9
•Nettovægt (kun støvsuger), kg : 7.09
•Udvendige mål, HxBxD, mm : 240x305x510
•Produktnummer : 900 940 601
•EAN : 7332543562145

Byd PURE D9 Green
velkommen. En helt
igennem premium
støvsuger i elegant
design der skal ses, og
detaljer der skal
opleves. Den er
produceret med hele
70% genbrugsplast, og
beviset på at klimavenlig
produktion ikke går ud
over ydeevnen eller
designet. Her smelter
komfort, effektivitet og
ikke mindst funktioner
sammen, og giver en
ren og ubesværet
rengøringsoplevelse.
Den nærmest "svæver"
over gulvet, og følger dig
i dine mindste
bevægelser, og er
konstrueret til at give dig
en sublim støvoptagning
på alle typer overflader.
For nem og hygiejnisk
håndtering af
støvsugerposen, har vi
udviklet en ny
poseholder, der
revolutionerer
håndteringen af
støvsugerposer. Det er
nemmere og mere
hygiejnisk end
nogensinde før! PURE
D9 er støvsugeren som

