Rapido N/Amins
ZB6114IGM

All kraft i din hand
Electrolux Dark Bordeaux 14,4V Rapido® Lithium är kraftfullare och mer
ergonomisk än tidigare. Den kommer med ett TurboPower litiumbatteri för
konstant hög sugförmåga, men också ett integrerat Easy Reach™
fogmunstycke för dammupptagning på svårare platser.

Sladdlösa handdammsugaren Rapido är enkel att använda och den perfekta
städhjälpen. Extra kraftfullt 14,4V Lithium-batteri, 2 hastigheter, körtid upp till
24 min, Soft Steer™ hjul och integrerat fogmunstycke samt dammborste.
Laddstation

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.

Det integrerade Easy Reach™-munstycket för
rengöring av ställen som är svåra att komma
Glöm det där med att stanna upp och göra besvärliga
byten av olika munstycken när du vill komma åt i
hörnorna, mellan soffkuddarna eller i kökslådorna. Med
det integrerade Easy Reach™-fogmunstycket som kan
dras ut när du dammsuger, behöver du inte avbryta
dammsugningen längre.

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 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.

Rapido N/Amins
ZB6114IGM
Tekniska specifikationer
Färg
Maskintyp
Batterityp Volt
Drifttid högsta effekt, min
Drifttid lägsta effekt, min
Drifttid normal, min
Drifttid
Laddningstid, h
Batterikapacitet, mAh
Färg på dammbehållare
Max luftflöde vid motor, l/s
Filtreringssystem
Dammkapacitet, l
Förvaring
Medföljande tillbehör, övriga
Mått
Mått
Vikt, endast maskin kg
Färg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Grå Metallic
Påslös
14.4V, Li-ion
12
24
N/A
24 / N/A / 12
4
1500
Transparent Ebony Black
17.8
Dubbel filtrering
0,5
Laddställ med väggmontering
Teleskopiskt fogmunstycke
17,1x13,6x41,9
13.7x12.4x41
1.13
Grå Metallic / Transparent Ebony
Black
900 277 639
7332543747177

