Batteri- & bärbara dammsugare
EP81HB25SH

Sugeffekt och mångsidighet för grundlig städning i ett svep
Städa hela hemmet i ett svep eller rengör en begränsad yta, med utmärkt
resultat även i de smalaste springorna. Upptäck en effektiv och
anpassningsbar dammsugare utformad för modernt boende med höga
hygienkrav.

HYGIENIC 800 sladdlös dammsugare städar hela hemmet i ett svep eller
rengör en begränsad yta med utmärkt resultat, även i de smalaste springorna.
Upptäck en effektiv och anpassningsbar dammsugare utformad för modernt
boende med höga hygienkrav.

Produktfördelar
Sex gånger* så effektiv
Höghastighetsmotorn ger sex gånger* så hög sugeffekt
och ett utmärkt städresultat.

"En laddning räcker för hela städjobbet**
"
Så att du enkelt får städningen avklarad.

Munstycket BedProPowerTM+ - för effektiv
rengöring av stoppmöbler.
Munstyckets borste och gummiremsor plockar upp hår
från alla ytor på sängar och sittmöbler. Ger djup
sugeffekt i möbelstoppning för borttagning av alla
smutspartiklar.

Snabbkoppling - handenheten lossas med en knapp
Snabbkoppling som ger enkel hantering av dammsugaren. Du kan enkelt,
genom att bara trycka på en knapp, lossa handenheten från
laddningsstationen och dammsuga med ena handen.
Auto-läge för ännu effektivare städning
På såväl hårda som mattbelagda golv anpassar Auto-läget sugeffekten för
effektivast möjliga rengöring.

• LED-belysning i munstycket

Batteri- & bärbara dammsugare
EP81HB25SH
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
Filtrering
Förvaring
Tillbehör
Mått
Mått
Vikt, komplett maskin (kg)
Vikt, endast maskin kg

Shell White
Shell White / Transparent Ebony Black
Transparent Ebony Black
Påslös
35 / 15 / 6
35
15
6
2,5
2500
25.2V, Li-ion
153
16.8
15
79
Dubbel filtrering
Stand w/o charging of extra battery
pack
Delicate dusting brush, Angled joint
115x25x25
2.9
1.7

Produktnummer (PNC)
EAN-kod
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