Pure D9 Med dammpåse 69 dB
PD91-6IWX

Vår bästa dammsugare hittills.
Pure D9 kombinerar det bästa inom dammsugarteknik och innovation för
enastående prestanda och smart mångsidighet.

Pure D9 kombinerar det bästa inom dammsugarteknik och innovation för
enastående prestanda och smart mångsidighet.

Produktfördelar
Städresultat i toppklass
Optimerad luftflödesteknik tillsammans med den stora
dammbehållaren ger enastående rengöringsprestanda
under längre tid.* *Utmärkt upptagning på matta >91 %
enligt mätning av standard EN 60312-1, kombinerat
med lägsta luftflödesfall över tid när påsen fylls, jämfört
med Pure D8.2 och UltraOne

Hygieniskt byte av dammpåsen
5-liters S-bag® håller tätt och förhindrar att damm
släpps ut. När det är dags att byta dammpåse klickar
du bara ut den med det innovativa CleanLift-handtaget
- enkelt och hygieniskt.

Smidig manövrering med extra stora hjul
Dammsugningen går enkelt med gummibelagda XL-hjul
som tar sig fram överallt och som förbättrar
manövreringen och skyddar dina ytor.

Förseglat filtreringssystem
För en renare hemmiljö - avancerat filtreringssystem fångar upp till 99,9% av
mikrodammet och släpper ut ren luft tillbaka till ditt hem.
3-i-1-munstycke finns förvarat på dammsugaren
3-i-1-munstycket är alltid inom räckhåll eftersom det finns förvarat på
dammsugaren och det är lätt att komma åt när du ska rengöra känsliga ytor,
svåråtkomliga utrymmen och i springor.

• Sladdvinda
• Sköljbart hygienfilter E12
• Dammsugare med s-bag® dammsugarpåse
• S-bag® Ultra Long Performance
• Dammpåseindikator
• Indikator för filterbyte
• Digital display med fjärrkontroll
• Handtag framtill och överst
• Mjuka gummihjul
• Integrerat parkeringsläge
• Smidigt kombinationsmunstycke

Pure D9 Med dammpåse 69 dB
PD91-6IWX
Tekniska specifikationer
Färg
Familj
Räckvidd, m
Sladdlängd, (ca) m
Ljudeffektnivå, dB
Watt Max
Årlig energiförbrukning, kWh
Dammupptagning hårt golv (%)
Dammupptagning matta (%)
Påstyp och volym, l
Placering tillbehör
Munstycke
Extra munstycke
Vakuum, max kPa
Luftflöde, max l/s
Vikt, endast maskin kg
Produktmått H x B x D, mm
Produktnummer (PNC)
EAN-kod
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Pure D9
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Bak
FlowMotion
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