SilentPerformer Green Dammsugare Svart
ESP74GREEN

Silence Pro System™ för en tystare dammsugning
Dammsug utan att det låter. SilentPerformer™ har tillverkats med tystnaden i
åtanke. En bulleroptimerad motor, tillsammans med konstruktionen av
behållaren och det nya tysta DustPro™-munstycket säkerställer en tystare
dammsugning - utan att göra avkall på prestanda.

Dammsug utan att det låter. SilentPerformer™ har tillverkats med tystnaden i
åtanke. En bulleroptimerad motor, tillsammans med konstruktionen av
behållaren och det nya tysta DustPro™-munstycket säkerställer en tystare
dammsugning - utan att göra avkall på prestanda. GREEN-modellen är
tillverkad av 60% återvunnen plast.

Produktfördelar
360° Motion Technology™ för att enkelt nå alla hörn
Alla små saker vi har hemma gör att våra hem känns
personliga, men de gör det svårare att dammsuga.
Därför har SilentPerformer™ små roterande hjul som
gör att den enkelt kan svänga runt och nå ytor som
annars skulle vara svåra att komma åt.

Multi Room System™ för att kunna dammsuga
enkelt utan uppehåll
Allt på en gång - utan att behöva stoppa och byta
eluttag så fort du kommer till ett nytt rum.
SilentPerfomer(TM) levereras med en extra lång sladd
med 12 meters räckvidd, vilket är tillräckligt för att
kunna dammsuga flera rum utan uppehåll.

Förbättrad teknik för bättre prestanda
SilentPerformer™ är konstruerad med prestanda
och lågt ljud i fokus. De tekniska förbättringarna ger
ännu bättre resultat när du dammsuger mattor.

• Dammpåseindikator
• Integrerat parkeringsläge
• Effektreglering
• Smidigt kombinationsmunstycke
• Teleskoprör med låsmekanism
• Mjuk stötfångare
• Frontplacerat handtag
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ESP74GREEN
Tekniska specifikationer
Rörsystem
Munstycke
Extra munstycke
Tillbehör
Maskintyp
Sladdvinda
Sladdlängd, (ca) m
Dammupptagning hårt golv (%)
Dammupptagning matta (%)
Påsvolym, liter
Dammpåsar som medföljer
Motorfilter
Utblåsfilter
Räckvidd, m
Årlig energiförbrukning, kWh
Ljudeffektnivå, dB
Nominell effekt
Motoreffekt, max (Watt)
Höjd, mm
Bredd, mm
Djup, mm
Nettovikt, kg
Färg
EAN-kod

Teleskopisk, rostfritt stål
PowerFlow
Parketto Pro with interlock
Påse
Ja
9
111
91
3,5
1+0
Bas
Sköljbart hygienfilter E12
12
21.5
69
500
650
238
293
441
5.9
Svart
7332543654277

