
DANE TECHNICZNE

TYP WORKOWY

WZORNICTWO (KOLOR) BIAŁY + CZARNY

FUNKCJONALNOŚĆ

SYSTEM FILTRACJI EPA 12

REGULACJA MOCY TAK

POJEMNOŚĆ WORKA NA KURZ 3 L

TYP WORKA NA KURZ PAPIEROWY

ZASIĘG ODKURZANIA 10 M

MIĘKKIE KÓŁKA TAK

RĄCZKA TAK

MOŻLIWOŚĆ PARKOWANIA PION / 
POZIOM TAK

RURA TELESKOPOWA TAK

ELASTYCZNY WĄŻ TAK 

MIĘKKI START TAK

AUTOMATYCZNY ZWIJACZ PRZEWODU TAK

DANE TECHNICZNE

MOC 700 W

DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO 7,1 M

DŁUGOŚĆ RUR TELESKOPOWYCH 48-78 CM

POZIOM HAŁASU 69 dB

ODKURZACZ

KVC 301
Odkurzacz Kernau KVC 301 to niezawodny pomocnik w sprzątaniu. Bardzo cicha praca na 
poziomie poniżej 69dB w połączeniu z dużą mocą pozwolą komfortowo i skutecznie zasy-
sać zanieczyszczenia zarówno z podłóg drewnianych, jak i dywanów. Odpowiednio zapro-
jektowane kształt obudowy, kółka oraz rura teleskopowa pozwalają bez większego wysiłku 
dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc. Ponadto można go parkować w pionie lub 
w poziomie. Urządzenie posiada regulację mocy. W zestawie znajduje się cały komplet 
szczotek, które umożliwią Ci wyczyszczenie każdego zakamarka i powierzchni. W odku-
rzaczu zastosowano filtr EPA 12, który zapobiega unoszeniu się cząsteczek brudu i kurzu. 
Zatrzymuje on ponad 99,5% pyłów, cząsteczek kurzu, drobnej sierści, a nawet zarodników 
niektórych pleśni i grzybów. Automatyczne zwijanie przewodu zapewnia wygodę i bezpie-
czeństwo. Odkurzacz Kernau to nieoceniona pomoc w utrzymaniu porządku. 

TECHNOLOGIE: 
FILTR EPA 12: Skutecznie wyłapuje 99,5% drobinek kurzu i mikroorganizmów 
powodujących alergie. Dzięki niemu perfekcyjnie wyczyścimy podłogi i dywany, 
w których gromadzą się roztocza, zarodniki grzybów, pyłki roślin i sierść zwierząt 
domowych. Stosowanie filtra chroni nasze drogi oddechowe przed tymi wszyst-
kimi groźnymi dla zdrowia czynnikami.

WORKI NA KURZ: Pojemne worki, które mieszczą aż 3 litry zassanych cząsteczek 
brudu i kurzu. Są wytrzymałe, a ponadto tanie i przyjazne środowisku. Ich wymia-
na jest banalnie prosta.

AUTOMATYCZNY ZWIJACZ PRZEWODU: Zapobiega plątaniu się przewodu, 
dzięki czemu zadbasz o  bezpieczeństwo domowników i  zapobiegniesz uszko-
dzeniom kabla. Wystarczy, że naciśniesz odpowiedni przycisk, a kabel zostanie 
zwinięty automatycznie wewnątrz obudowy urządzenia.

SSAWKOSZCZOTKA UNIWERSALNA: Klasyczna szczotka, która pozwala wygod-
nie i sprawnie czyścić zarówno deski podłogowe i panele, jak i dywany.

MAŁA TURBO SZCZOTKA: dzięki obrotowemu wałkowi świetnie sprawdza się 
przy wyczesywaniu włosów oraz sierści z tapicerki.

SSAWKA DO TAPICERKI: Dzięki niej precyzyjnie wyczyścisz kanapy, fotele, czy 
obite materiałem krzesła bez obaw o ich uszkodzenie.

SZCZOTKA SZCZELINOWA: Dzięki niej z łatwością wyczyścisz najmniejsze zaka-
marki swojego domu oraz auta.

OKRĄGŁA SSAWKA DO KSIĄŻEK: końcówka dedykowana do delikatnych 
powierzchni.

PARKOWANIE W PIONIE LUB W POZIOMIE: Konstrukcja odkurzacza pozwala 
na ustawienie go zarówno w poziomie, jak i pionie. Dzięki temu możesz go prze-
chowywać oszczędzając cenną powierzchnię w swoim domu.

RURA TELESKOPOWA: Pozwala na wygodne sterowanie odkurzaczem i dociera-
nie nawet do trudno dostępnych miejsc.
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WYPOSAŻENIE

SSAWKOSZCZOTKA UNIWERSALNA  TAK

SSAWKA DO TAPICERKI TAK

SZCZOTKA SZCZELINOWA TAK

SZCZOTKA PARKIETOWA TAK

MINI TURBO SZCZOTKA TAK

MAŁA OKRĄGŁA SZCZOTKA TAK

WORKI DO ODKURZACZA 1 SZT.

Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

https://www.kernau.com/kategoria/odkurzanie-/odkurzacze-workowe.html

