Rapido Wet&Dry Sladdlös Dammsugare Tungsten Metallic
ZB6106WDT

Electrolux Tungsten metallic 7,2V Rapido®-rengör både våta och torra ytor
tack vare den innovativa Wet&Dry Technology™. Med TurboPower
litiumbatteri kan man dammsuga längre på full effekt och ladda den snabbare,
Soft Steer™-hjul ger optimal dammupptagning och är skonsamt mot känsliga
underlag.
Electrolux Tungsten metallic 7,2V Rapido®-rengör både våta och torra ytor
tack vare den innovativa Wet&Dry Technology™. Med TurboPower
litiumbatteri kan man dammsuga längre på full effekt och ladda den snabbare,
Soft Steer™-hjul ger optimal dammupptagning och är skonsamt mot känsliga
underlag.

Produktfördelar
Högpresterande TurboPower litiumbatteri för
optimal rengöring
Rapido Lithium har utformats för att alltid vara enkel att
ta fram när du behöver den som mest. Därför är den
utrustad med ett TurboPower återuppladdningsbart
litiumbatteri som varar längre, som inte blir sämre med
tiden och som kan laddas på bara fyra timmar.

Dammsug upp allt med Wet&Dry technology™
Den nya Rapido med Wet&Dry technology™ rengör där
andra dammsugare får ge upp - i både torra och våta
miljöer. Oavsett vad du har spillt - brödsmulor eller
vatten - tar Rapido hand om det och blir snabbt din
bästa vän.

Soft Steer™-hjul som gör rengöringen enkel och
som dessutom skyddar ömtåliga ytor
De nya Soft Steer™-hjulen skyddar både dig och ditt
hem: de gör att belastningen för dina armar och händer
minskar och att Rapido är lätt att flytta runt samtidigt
som de ser till att textilier inte sugs in. Och eftersom de
är extra mjuk, förhindrar hjulen också att dina känsliga
ytor får repor.

• Lysdiod som indikerar när laddning behövs
• Hygientömning
• Mjukt handtag
• Längsta batteritid: N/A minuter på lägsta effekt

Rapido Wet&Dry Sladdlös Dammsugare Tungsten Metallic
ZB6106WDT
Tekniska specifikationer
Höjd, komplett (cm)
Längd, komplett (cm)
Bredd, komplett (cm)
Driftstid, minuter
Batterityp
Filtreringssystem
Dammkapacitet, l
Motormunstycke
Liten borste
Fogmunstycke
Förvaring
Laddningstid, h
Spänning, V
Nettovikt, kg
Vikt, endast maskin kg
Färg
EAN-kod

17,1
41,9
13,6
N/A
Li-ion
Wet & Dry
0,5
Ja
Laddställ med väggmontering
4
7.2
1.31
0.94
Tungsten Metallic
7332543512096

