EUP84DB Battery &Portable Cleaner
Satisfactia curateniei. Oricând.
Acest aspirator fara cablu Electrolux Ultrapower Lithium HD asigura
performanta superioara si timp de functionare de pana la 80 minute datorita
acumulatorului pe litiu de 32,4 V, periei PerformancePro™ si tehnologiei
BrushrollClean™.

Perie PerformancePro™
Gratie periei proiectate aerodinamic
PerformancePro™ si noului ventilator cu motor
inovator, aspiratorul Ultrapower atinge o putere de
aspiratie remarcabila. De aceea are performante
excelente atat pe pardoseli dure cat si pe covoare.
Acumulator pe baza de litiu cu durata de utilizare
îndelungata TurboPower
Mai multa putere timp mai indelungat cu acumulatorul
de inalta performanta TurboPower pe baza de litiu.
Acesta dureaza de doua ori mai mult decat cel pe
baza de nichel si este mai usor si mai simplu de
utilizat. Usor de schimbat si cu incarcare rapida,

Beneficii suplimentare :
• Manevrabilitate EasySteer™ la 180°
• Tehnologie BrushRollClean™
• Iluminare cu LED DustSpotter™

Beneficii :

Specificatii tehnice :

• Indicator luminos pentru incarcare
•Buton pentru eliberare tijă cu peri
•O duză nouă şi performantă
•Iluminare cu LED DustSpotter™
•Sistem de filtrare ciclonic
•Baterie Li-Ion - timp mai lung de
functionare si o curatare mai eficienta
•Auto-susţinere în poziţie verticală şi
puteţi aşeza aspiratorul oriunde şi
oricând
•Iluminare LED
•Tehnologie BrushRollClean™
•Filtru lavabil

• Tehnologie : fara sac
•Funcţie BrushRollClean™ : Da
•Tip acumulator : Li-ion
•Timp de incarcare (h) : 5
•Timp de functionare uzuala : 30
•Timp functionare la viteza mica (pe suprafete tari, fara functia
BrushRollClean - min) : 80
• Timp functionare la viteza mare (pe suprafete tari, fara functia
BrushRollClean - min) : 17
•Volum compartiment praf (L) : 0.80
•Nivel zgomot (dB) : 80
•Tip filtrare : Ciclonic cu filtru - strat dublu
•Tensiune (V) : 32.4
•Depozitare : Suport incarcare
•Perie electrică : Da
•Perie ingusta : Nu
•Culoare : Albastru denim
•Greutate neta (kg) : 3.1
•Clasa produs : Aspirator fara fir
•EAN : 7332543562770

Descrierea produsului

