ODKURZACZ PIONOWY

KVCU 100

Lekki i wygodny odkurzacz pionowy 2w1 - z wbudowanym okurzaczem ręcznym.
3 poziomy filtracji zapewniają czystość w Twoim domu. Zastosowany tu filtr EPA 11 to
bardzo wysoka skuteczność oczyszczania z wszelkich pyłków, alergenów, 2-poziomowa regulacja mocy pozwoli dopasować pracę urządzenia do Twoich potrzeb. Większą
precyzję sprzątania gwarantuje umieszczone na szczotce podświetlenie LED.
Żywotna bateria litowo-jonowa gwarantuje aż do 45 minut pracy. Na wyposażeniu
znajdują się: elektroszczotka, ssawka do tapicerki, końcówka szczelinowa.

2

LATA
GWARANCJI

INFORMACJE PODSTAWOWE
TYP
KOLOR

PIONOWY 2w1
POMARAŃCZOWY

FUNKCJONALNOŚĆ
SYSTEM FILTRACJI

3- POZIOMOWY FILTR
CYKLONOWY

REGULACJA MOCY

2- POZIOMOWA

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KURZ

0,6 L

WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

TAK

OŚWIETLENIE LED

TAK

WYMIENNA BATERIA LITOWO-JONOWA

TAK

MAKSYMALNY CZAS DZIAŁANIA
CZAS ŁADOWANIA

45 MIN
300 MIN

WYPOSAŻENIE
UCHWYT ŚCIENNY

TAK

ELEKTROSZCZOTKA UNIWERSALNA

TAK

SSAWKA DO TAPICERKI
KOŃCÓWKA SZCZELINOWA

TAK 2w1
TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
MOC
TYP SILNIKA
POZIOM HAŁASU
WAGA NETTO

160 W
STANDARD
70 DB
2,45 KG

TECHNOLOGIE:
PARKOWANIE W PIONIE: Kiedy w trakcie sprzątania musisz coś przestawić,
odebrać telefon, czy szybko zmniejszyć płomień pod gotującą się zupą, masz
pewność, że jednym ruchem ustawisz odkurzacz pionowo.
SYSTEM MULTICYKLONOWY: 3-poziomowy system filtracji zapewnia skuteczne
odkurzanie wszelkich powierzchni, ale i czyste powietrze w trakcie sprzątania.
Drobinki kurzu i innych zanieczyszczeń są precyzyjnie wyłapywane i nie wydostają się poza pojemnik na kurz.
FILTR EPA 11: Wysoka skuteczność, sięgająca 95%, filtra EPA 11 zapewnia dobrą
jakość powietrza, którym oddychamy podczas odkurzania.
2W1 - ODŁĄCZANY ODKURZACZ RĘCZNY: Dzięki temu, że urządzenie posiada
odłączany odkurzacz ręczny, z łatwością zbierzesz okruszki ze stołu, odkurzysz
wszystkie zakamarki swojej kanapy, wyczyścisz wnętrze samochodu.
ZESTAW AKCESORIÓW: Elektroszczotka, ssawka do tapicerki i końcówka szczelinowa to akcesoria, które pozwolą Ci wyczyścić praktycznie wszystkie powierzchnie i szczeliny w Twoim domu.
2 POZIOMY REGULACJI MOCY: Dywan o gęstym włosiu czy kuchenne płytki niezależnie od rodzaju powierzchni odkurzacz poradzi sobie świetnie, wybierz
tylko odpowiednią moc.
PODŚWIETLENIE LED: Elektroszczotka wyposażona w diody LED pomoże Ci dostrzec nawet najdrobniejsze zabrudzenia i zdecydowanie ułatwi odkurzanie pod
meblami.
UCHWYT ŚCIENNY: Odwieszając odkurzacz na specjalnym uchwycie zyskasz
więcej miejsca, a sięganie po urządzenie będzie dużo wygodniejsze.
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA: Już nigdy nie odkurzysz dywanu tylko w połowie.
Dzięki wskaźnikowi poziomu naładowania zawsze będziesz wiedzieć, jaką powierzchnię zdążysz posprzątać.
WYMIENNA BATERIA LITOWO-JONOWA: Bateria o dużej pojemności akumulatora, którą na dodatek możesz wymieniać to gwarancja, że nie zabraknie Ci mocy
nawet do zadań specjalnych.
DŁUGI CZAS PRACY: Za sprawą wytrzymałej baterii, która zapewnia nawet do 45
min nieprzerwanej pracy, odkurzysz cały dom.

RODZAJ RURY

METALOWA

WYMIARY OPAKOWANIA
WxSxD

ŁATWE CZYSZCZENIE: Pojemnik na kurz wyjmiesz w dwóch ruchach. Wysyp
zabrudzenia do kosza i już - odkurzacz jest gotowy do ponownego użycia.

175 x 210 x 700 MM
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