Electrolux ZB5003W Rapido Forca Påslös Isvit
ZB5003W

Electrolux Ice White 3,6V Rapido® med Soft Steer™-hjul samt cyklonteknik
ger ett perfekt resultat som aldrig förlorar sin kraft tack vare det effektiva
dubbelfiltret.

Electrolux Ice White 3,6V Rapido® med Soft Steer™-hjul samt cyklonteknik
ger ett perfekt resultat som aldrig förlorar sin kraft tack vare det effektiva
dubbelfiltret.

Produktfördelar
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.

Cyklonteknik för renare filter och konstant hög
sugkraft
När filtret i din dammsugare blir fullt med dammpartiklar
kan dammsugaren förlora sugkraft. För att förhindra att
detta sker använder Rapido cyklonteknik med
dammseparering som gör att dammet virvlar runt och
hamnar där det ska: i dammbehållaren och inte i filtret.

Det ergonomiska handtaget gör att Rapido är
bekväm att använda överallt
Rapido är designad att användas. Därför var
nyckelordet ergonomi när man utformade handtaget.
Först och främst kan du dammsuga överallt med
Rapido - från hyllor till golv. Handtaget gör att man
dessutom snabbt kan få fram och ställa undan den.

Electrolux ZB5003W Rapido Forca Påslös Isvit
ZB5003W
Tekniska specifikationer
Färg
Färg
Färg på dammbehållare
Maskintyp
Körtid
Driftstid lägsta effekt, min
Driftstid normal, min
Driftstid högsta effekt, min
Laddningstid, h
Batterikapacitet, mAh
Betterityp Volt
Max luftflöde vid motor, l/s
Filtreringssystem
Dammkapacitet, l
Förvaring
Mått
Mått
Vikt, endast maskin kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Isvit
Isvit / Ice White
Ice White
Påslös
N/A / N/A / 8
N/A
N/A
8
12-16
1300
3.6V, NiMH
8.6
Dubbel filtrering
0,5
13.7x12.7x41
0.86
900 272 431
7332543512027

