PD82-ALRG Golvdammsugare
Prestanda på nytt sätt. Smart och tyst
Med PURE D8.2 får dammsugning en ny innebörd.
SmartMode-teknik, PureSound-system och OneGo
Power Clean-munstycke. Designad för effektiv
städning, smart teknik och otroligt tyst dammsugning.

SmartMode-teknik. Automatisk effektreglering
mellan golv och matta
Kraftfull och intelligent dammsugning, som aldrig förr.
Den avancerade SmartMode-tekniken känner av
golvtypen och justerar automatiskt sugeffekten för att
glida från golv till matta med optimalt resultat.

PureSound-system. Unikt tyst på alla golv, så lågt
som 57 dB(A)*
Upplev tyst och behaglig städning med PureSoundsystem. Den innovativa kombinationen av motorn, det
täta systemet och designen på munstycket gör
dammsugningen tyst på alla typer av golv. Dammsug
när du vill utan att störa människor omkring dig.

Fler produktfördelar :
• Helt ny design på munstycket drar till sig partiklar av alla former och storlekar i
ett drag.
• Med kvalitet i åtanke skapade vi en dammsugare producerad av 55%
återvunnen plast.
• Bär din dammsugare enkelt med det balanserade handtaget.

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Mjuka gummihjul
•AeroPro med teleskoprör i aluminium
•AeroPro 3-i-1 munstycke
•Dammpåseindikator
•Integrerat parkeringsläge
•Smidigt avtagbart handtag
•Effektreglering
•Fjärrkontroll
•Smidigt kombinationsmunstycke
•Mjuk stötfångare

• Dammupptagning matta (%) : 86.3
•Dammupptagning hårt golv (%) : 112.1
•Rörsystem : Aeropro telescopic DGA
•Munstycke : OneGo Power Clean nozzle
•Extra munstycke : AeroPro Parketto Pro + Flex Pro Plus nozzle
•Tillbehör : •Maskintyp : med dammsugarpåse
•Sladdvinda : Ja
•Sladdlängd, (ca) m : 9
•Påsvolym, liter : 3,5
•Påstyp : S-BAG
•Dammpåsar som medföljer : 1+1
•Motorfilter : Bas
•Utblåsfilter : Sköljbart Allergy Plus filter
•Räckvidd, m : 12
•Årlig energiförbrukning, kWh : 0
•Ljudeffektnivå, dB : 57
•Nominell effekt : 500
•Motoreffekt, max (Watt) : 600
•Höjd, mm : 238
•Bredd, mm : 300
•Djup, mm : 442
•Nettovikt, kg : 7.09
•EAN-kod : 7332543693917
•Färg : Mjuk vit

Produktbeskrivning :

