Sáčkový vysavač PURED9 PD91-8SSM

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU
Vy vedete, on následuje*
Systém FlowMotion je zárukou hladkého
a precizního manévrování po celé domácnosti
*Nutno také dodat, že se jedná o doposud nejlepší vysavač od společnosti Electrolux

Ergonomický a snadno použitelný
Kolečka XL EasyRoll spolu s kuličkovými ložisky zaručují
snadné zatáčení a méně zasekávání
o okolní objekty
Systém PureFlow
Systém PureFlow je zárukou mimořádné efektivity
a nekompromisního čisticího výkonu

Systém PureAir
Prachový sáček S-bag® neprodyšně zachytí veškerý prach
a nečistoty. Rukojeť CleanLift vám umožní manipulovat
se sáčkem zcela hygienicky

OBSAH BALENÍ

Sáčkový vysavač PURED9 PD91-8SSM

Oválný tvar trubice

Ergonomická rukojeť* pro snadné přenášení
Uzavírací mechanizmus prachových
sáčků* zajišťuje naprosto
hygienickou manipulaci po vyjmutí
z vysavače

Uživatelské rozhraní
Digitální uživatelské rozhraní umožňující
plynulou regulaci úrovně výkonu v závislosti
na typu vysávaného povrchu

Zadní kolečka XL EasyRoll z měkké gumy
pro lepší manévrovatelnost a plynulost pohybu

Inteligentní dálkové ovládání na rukojeti vám
umožní regulaci sacího výkonu jediným
stisknutím tlačítka
Automatická funkce pro automatické
přizpůsobení sacího výkonu různým typům
podlah
Kónická hadice zajišťuje lepší
průtok vzduchu, a tím
i efektivnější vysávání prachu

Hubice FlowMotion LED
Optimalizovaná pro mimořádně účinný sběr prachu
ze všech typů podlah na kuličkových ložiskách pro hladký pohyb.
Nečistoty uvidíte i v těch nejtemnějších místech díky světlometům.
Systém FlowMotion snižuje tření při pohybu, a je tak zárukou
minimálního odporu během vysávání
Prachové sáčky S-bag® s červeným indikátorem naplnění
kapacity a potřeby výměny
Automatická funkce pro vysávání skutečně bez námahy
automaticky regulující sací výkon
podle typu podlahy

Precizní těsnicí systém akceleruje proud vzduchu pro vyšší sací
výkon a dokonalé výsledky
4 parkovací polohy pro snadné skladování
ve svislé poloze

*Veškeré ovládací prvky, se kterými uživatel manipuluje, jsou ve stejné barvě – SVĚTLE ŠEDÉ

Inteligentní systém 3 v 1* pro bezproblémové
skladování násad a nástrojů v těle vysavače

Sáčkový vysavač PURED9 PD91-8SSM
Výrobce
Model
Úroveň
TECHNICKÉ ÚDAJE O PRODUKTU
Ovládání
Automatická funkce
Indikátor zaplnění prachového sáčku
Indikátor kapacity filtru
Nominální výkon
Délka napájecího kabelu
Dosah
Barva
ENERGETICKÉ TŘÍDY
Energetická efektivita
Sběr prachu z wiltonského koberce
Sběr prachu z tvrdé podlahy
Emise prachu
Hlučnost
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Prachový sáček
Výstupní prachový filtr
Hadice
Zakončení
Hlavní hubice
Přídavná hubice
Příslušenství
INFORMACE PRO PŘEPRAVU
PNC
EAN
Rozměry produktu
Rozměry jedné krabice
Čistá hmotnost
Celková hmotnost
Počet jednotek v krabici
Počet jednotek na paletě

Electrolux
PD91-8SSM
HERO P2
Dálkové
✔
4 diody LED
Dioda LED
450 W
9m
12 m
Písková
A++
A
A
A
69 dB
Extra dlouhá životnost
Pure Advantage D11
Kónická
Dálkové
FlowMotion LED
Parketto Pro
3v1
900 940 606
7332543568826
240 × 305 × 510 mm
400 × 400 × 600 mm
9,07 kg
9,36 kg
4
20

Sáčkový vysavač PURED9 PD91-8SSM
Doporučená příslušenství

Hubice s turbokartáčem ZE114
Pro všechny typy podlah a koberců

Flexibilní hubice ZE112 FlexProTM
Pro čištění hůře dostupných oblastí

Sada KIT12 AeroPro™ Clean & Tidy
Sada nástrojů: 1× kartáč MiniTurbo,
1× štěrbinový nástroj,
1× nástroj na choulostivé povrchy

900167790

900167786

900167960

Sada ESKD9 Performance

Filtr EFS1W Allergy Plus™
Omyvatelný hygienický filtr EFH12W

Prachový sáček E210S S-bag® s extra dlouhou životností
Prachový sáček E206S S-bag® antialergenní
Prachový sáček E203S S-bag® s potlačováním zápachu

4× prachové sáčky S-bag® s extra dlouhou
životností, 1× filtr S-filter®, 4× kapsle Sfresh™, 1× osvěžovač Citrus Burst, 1× filtr
motoru
900168479

900167768
900195119

900168461
900168460
900168459

