Ergorapido sladdlös skaftdammsugare
30 min Grå Metallic Påslös
EER73IGM

2-i-1-dammsugare
Den nya Iron Grey Ergorapido 2-i-1 med kraftfullt TurboPower litiumbatteri och
180° EasySteer™ manövrering ger dig en känsla av rent och snyggt. Varje
dag.
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Produktfördelar
2-i-1-dammsugare
Upplev maximal flexibilitet och funktionell design.
Oavsett om du behöver dammsuga ett stort område
eller ett ställe där det är svårt att komma åt, fixar
Ergorapido jobbet. Med den löstagbara handenheten
rengör du enkelt köksbordet, möblerna eller bilens
interiör.

180° EasySteer™ manövrerbarhet
180° EasySteer™ manövrerbarhet, ergonomisk design,
förbättrat munstycke och stora bakhjul ger flexibilitet till
dammsugningen och den rör sig och svänger enkelt på
alla typer av golv. Med tvåstegseffektläget kan du
anpassa din dammsugning till olika ytor och när du är
klar sätter du helt enkelt

TurboPower litiumbatteri med lång livslängd
Mer kraft längre med högpresterande TurboPower
litiumbatteri, vars livslängd är dubbelt så lång som ett
nickelbatteri och som dessutom väger mindre. Batteriet
går snabbt att ladda och kan användas i upp till 30
minuter och indikatorn signalerar när det behöver
laddas.

DustSpotter™ LED-lampor
Förutom 180-graders manövrerbarhet, har Ergorapido DustSpotter™ LEDlampor på munstycket för exceptionell dammsugning. Nu behöver du inte
missa något eftersom du ser exakt vad och var du dammsuger, till och med i
mörka utrymmen.

• LED-belysning i munstycket
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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
Sugeffekt, W
Max luftflöde vid motor, l/s
Max luftflöde, l/s
Ljudnivå, dB(A)
Filtreringssystem
Dammkapacitet, l
Förvaring
Mått
Mått
Vikt, komplett maskin (kg)
Vikt, endast maskin kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Grå Metallic
Grå Metallic / Onyx Shade
Transparent
Onyx Shade Transparent
Påslös
30 / N/A / 13
30
N/A
13
4
1500
14.4V, Li-ion
17
15
14
79
Dubbel filtrering
0.5
Laddstation
114.5x14.5x26.5
45x12x12
2.44
1.04
900 277 569
7332543558469

