
INFORMACJE PODSTAWOWE

TYP PIONOWY 2w1

KOLOR BIAŁY 

FUNKCJONALNOŚĆ

SYSTEM FILTRACJI 5- POZIOMOWY FILTR 
CYKLONOWY

FILTR HEPA

REGULACJA MOCY 

TAK

3- POZIOMOWA

STEROWANIE DOTYKOWE

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KURZ 

TAK

0,5 L

WSKAŹNIK POZIOMU ZAPEŁNIENIA 
ZBIORNIKA NA KURZ TAK

WSKAŹNIK POZIOMU BATERII TAK

OŚWIETLENIE LED TAK

WYMIENNA BATERIA LITOWO-JONOWA TAK

MAKSYMALNY CZAS DZIAŁANIA 70 MIN

CZAS PRACY W TRYBIE TURBO 10 MIN

CZAS ŁADOWANIA 300 MIN

WYPOSAŻENIE

UCHWYT ŚCIENNY ZE STACJĄ 
ŁADOWANIA TAK 

ELEKTROSZCZOTKA UNIWERSALNA TAK

SSAWKA DO TAPICERKI TAK 2w1 Z MIĘKKIM 
WŁOSIEM

ODKURZACZ PIONOWY

KVCU 300
Poręczny, lekki i skuteczny odkurzacz pionowy Kernau sprawi, że codzienne dbanie 
o porządek w Twoim domu będzie o wiele łatwiejsze. Urządzenie posiada wymienną 
wytrzymałą baterię litowo-jonową, która pozwoli nawet na 70 min odkurzania.  
5-poziomowy system cyklonowy gwarantuje czystość sprzątanych powierzchni i czyste 
powietrze w trakcie odkurzania. Zestaw akcesoriów pomoże Ci dotrzeć do każdego 
zakamarka w Twoim domu i samochodzie. Dzięki systemowi Flexible bez schylania się 
odkurzysz podłogę pod meblami.  

TECHNOLOGIE: 
SYSTEM MULTICYKLONOWY: 5-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 wydosta-
ją się poza pojemnik na kurz. 

FILTR HEPA 11: Zastosowany w odkurzaczu Kernau filtr HEPA dokładnie oczysz-
cza powietrze z pyłków roślin, zarodników grzybów, roztoczy i innych alergenów, 
dlatego jest wybawieniem dla alergików i rodzin z małymi dziećmi. 

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 szcze-
linowa to akcesoria, które pozwolą Ci wyczyścić praktycznie wszystkie powierzch-
nie i szczeliny w Twoim domu. 

3 POZIOMY REGULACJI MOCY: Dywan o bardzo gęstym włosiu, tapicerowane 
meble, czy kuchenne płytki - niezależnie od rodzaju powierzchni odkurzacz pora-
dzi sobie świetnie, wybierz tylko odpowiednią moc. 

PODŚWIETLENIE LED: Elektroszczotka wyposażona w diody LED pomoże Ci do-
strzec nawet najdrobniejsze zabrudzenia i zdecydowanie ułatwi odkurzanie pod 
meblami. 

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA: Już nigdy nie odkurzysz dywanu tylko w połowie. 
Dzięki wskaźnikowi poziomu naładowania zawsze będziesz wiedzieć, jaką po-
wierzchnię zdążysz posprzątać. 

WYMIENNA BATERIA LITOWO-JONOWA: Bateria o dużej pojemności  akumu-
latora, 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 70 
min nieprzerwanej pracy, odkurzysz cały dom.

SYSTEM FLEXIBLE: Przytrzymaj przycisk, delikatnie zegnij i już! Możesz wygod-
nie odkurzać podłogę pod łóżkiem, kanapą czy innym meblem - bez schylania 
się. A to przyda się każdemu, kto wie, co to ból pleców czy kolan i każdemu, kto 
stawia na wygodne rozwiązania. 
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ŁAMANA RURA ALUMINIOWA TAK

RURA ELASTYCZNA W ZESTAWIE TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

MOC 300 W

TYP SILNIKA BEZSZCZOTKOWY

POZIOM HAŁASU 71 DB

WAGA NETTO 2,69 KG

RODZAJ RURY ALUMINIOWA

WYMIARY OPAKOWANIA

W x S x D 145 x 305 x 720 MM

Więcej podobnych urządzeń znajdziesz tutaj

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

STACJA ŁADUJĄCA MONTOWANA DO ŚCIANY: Zamocowana na ścianie stacja 
ładująca to wygoda i oszczędność miejsca. Pozostaw odkurzacz do ładowania         
i przechowuj wszystkie akcesoria w komplecie


