Well Q8-P sladdlös skaftdammsugare 53 min Satin White Påslös
WQ81-PALRG

Effektiv och flexibel. Alltid nära till hands.
Med sladdlösa Well Q8-P:s lätttillgängliga handenhet och integrerade tillbehör
kan du på ett ögonblick växla mellan att dammsuga golvet och rengöra andra
ytor i ditt hem.

Med sladdlösa Well Q8-P:s lätttillgängliga handenhet och integrerade tillbehör
kan du på ett ögonblick växla mellan att dammsuga golvet och rengöra andra
ytor i ditt hem. Utrustad med PowerPro Roller-munstycke som tar upp allt från
fint damm till stora partiklar i ett svep, BedPro Plus motormunstycke för
rengöring av textilier,

Produktfördelar
PowerPro Roller - rengöringsexperten för hårda
golv.
PowerPro Roller-munstycket tar upp allt från fint damm
till riktigt stora partiklar i ett svep. Det täta
munstyckesystemet skapar högre lufthastighet som
effektivt tar upp damm i trånga utrymmen med 7 gånger
effektivare dammupptagning i springor**

Full rengöringskapacitet*** under längre tid.
Axiell cyklonteknik ger full prestanda under hela
rengöringen, även när dammbehållaren fylls på.
****Med upp till 53 minuters batteritid för att klara större
ytor.

Ergonomisk design för allsidig rengöring.
Well Q8-P:s ergonomiska utförande med greppvänligt
handtag och låg vikt som är optimalt fördelad gör
golvdammsugning lättare och bekvämare för handen.
Medan handenheten, som kan hållas på två olika sätt,
garanterar bekväm rengöring även av ytor ovanför
golvet och när du behöver nå högt upp.

Luftfiltrering i fem steg
5-stegs filtersystem med filtermaterial E10 tar bort upp till *****99,99 % av
mikrodammpartiklar >1µm för en perfekt ren hemmiljö.
Integrerade rengöringstillbehör.
Med dammborsten och fogmunstycket kommer du åt varje vrå utan att behöva
sträcka dig efter annan utrustning. När de inte används förvaras de på
dammsugaren så du alltid har med dig rätt tillbehör för varje städmoment.

• LED-belysning i munstycket
• Tvättbart filter
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Tekniska specifikationer
Färg
Maskintyp
Betterityp Volt
Driftstid högsta effekt, min
Driftstid lägsta effekt, min
Körtid
Laddningstid, h
Batterikapacitet, mAh
Färg på dammbehållare
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
Färg
Produktnummer (PNC)

Satin White
Påslös
25.2V, Li-ion
14
53
53 / / 14
4,5
2100
Onyx Shade Transparent
34
13
12
80
Tvättbart progressivt filter
0,3
Laddstation
Telescopic reach tool, Delicate brush
110,5x14x25,5
44x11x13
2.8
0.9
Satin White / Onyx Shade Transparent
900 277 679
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