Ergorapido sladdlös skaftdammsugare 35 min Svart Påslös
EER7GREEN

Nya Ergorapido GREEN är tillverkad av 50% återvunnen plast och tar hand
om både ditt hem och miljön. Kraftfullt TurboPower litiumbatteri och 180°
EasySteer™ manövrering ger dig en känsla av rent och snyggt. Varje dag.
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om både ditt hem och miljön. Kraftfullt TurboPower litiumbatteri och 180°
EasySteer™ manövrering ger dig en känsla av rent och snyggt. Varje dag.

Produktfördelar
Självrengörande BrushRollClean™-teknik
Glöm rengöring av hår och fibrer från din
dammsugarborste för alltid. Låt den patenterade
BrushrollClean™-tekniken hos Ergorapido göra jobbet
genom bara en tryckning på pedalen!

Lithium TurboPower batteri som varar längre
Mer ström längre med Lithium TurboPower-batteriet
med hög prestanda, som går dubbelt så lång tid som
ett nickelbatteri och är lättare och enklare att hantera.
Batteriet är enkelt att byta och går snabbt att ladda, det
har upp till 35 minuters körtid och indikatorn signalerar
när det behöver laddas.

2-i-1-funktion
Upplev ultimat flexibilitet och funktionell design. Oavsett
om du behöver dammsuga ett stort område eller en
liten plats som är svår att nå 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 två effektlägen kan du anpassa din
dammsugning till olika ytor och när du är klar sätter du helt enkelt tillbaka
dammsugaren på
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
Medföljande tillbehör, övriga
Mått
Mått
Vikt, komplett maskin (kg)
Vikt, endast maskin kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Svart
Svart / Onyx Shade Transparent
Onyx Shade Transparent
Påslös
35 / N/A / 13
35
N/A
13
4
1500
18V, Li-ion
17.5
15.5
14.5
79
Dubbel filtrering
0,5
Laddstation
Fogmunstycke
114,5x14,5x26,5
45x12x12
2.46
1.08
900 277 573
7332543558476

