
Držadlo pro vyvážené přenášení 
Vysavač lze pohodlně zvednout a jednoduše přenést díky speciálně 
navrženému držadlu, které bylo umístěno do středu, aby se váha vysavače 
rovnoměrně rozložila.

55 % recyklovaných materiálů. 100% odolnost 
Zvolili jsme ohleduplný přístup k naší planetě a vyrobili vysavač, na který jsme 
z 55 % použili recyklovaný materiál. Pure D8.2 je odpovědná volba bez 
kompromisů na kvalitě. 

Systém PureSound. Jedinečně tichý na všech 
podlahách, hlučnost pouhých 57 dB(A)*
Zažijte klidné vysávání se systémem PureSound. 
Inovativní kombinace motoru, utěsněného systému a 
designu hubice zajišťuje tiché vysávání na všech 
podlahách. Nerušte své okolí zbytečným hlukem. 
Vysávejte tiše. *Měřeno v souladu s nařízením Komise 
(EU) č. 666/2013 ze dne 8. července 2013.

Hubice OneGo Power Clean pro vynikající sběr 
prachu na každé podlaze
Zcela nový design hubice OneGo Power Clean 
umožňuje excelentní sběr velkých i malých částic 
prachu a špíny bez ohledu na typ podlahy. Speciální 
tvar pro účinné vysávání podlah jediným plynulým 
pohybem. 

Automatická regulace výkonu SmartMode
Výkonné a inteligentní vysávání jako nikdy předtím. 
Pokročilá technologie SmartMode rozpozná typ 
povrchu a automaticky upraví výkon, aby vysavač při 
plynulém přechodu z koberce na podlahu vysával s 
optimálními výsledky. 

Nejtišší vysavač na trhu
Pure D8.2 představuje nový přístup k vysávání. Technologie SmartMode, 
systém PureSound a hubice OneGo Power Clean zajišťují účinné a tiché 
vysávání.

Specifikace a benefity

• Sáčkový vysavač se sáčkem S-Bag 
• Indikace plného sáčku
• Integrované parkovací úchyty
• Pohyblivá rukojeť
• 2 prachové sáčky
• Měkká kolečka
• Teleskopická trubice se zámkem

Sáčkový vysavač Pure D8
PD82-4MB
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Barva Modrá
Technologie Sáčkový
Nominální příkon (W) 500
Max. příkon (W) 600
Akční rádius (m) 12
Velikost prachového sáčku (l) 3,5
Typ prachového sáčku s-bag classic long performance
Hlučnost dB(A) 57
Přibližná hodnota roční spotřeby 
(kWh) 21.4

Typ filtru Omyvatelný filtr E12
Hubice OneGo Power Clean nozzle
Délka kabelu (m) 9
Hmotnost (kg) 5
Rozměry (mm) 246x300x442
EAN kód produktu 7332543693894
Kód produktu (PNC) 900 401 102

Technická specifikace
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