Podlahový vysavač
Complete C3 Electro Plus
NASTAVENÍ VÝKONU

Elektronická regulace výkonu nášlapnými
tlačítky +/-, světelný displej pro indikaci výkonu,
spínač pro elektrokartáč na rukojeti, pozvolný
rozběh motoru
ÚDAJE O VÝKONU

Motor EcoLine s max. výkonem 800 W, PowerChip
Elektrokartáč Miele SEB 228
pro hloubkovou péči koberců
Husté koberce a koberce s vysokým
vlasem se čistí obzvláště těžko, protože
prach, nitě nebo vlasy nezůstanou
na povrchu, ale dostávají se dovnitř
koberce. Aby zůstaly koberce dlouho
krásné a byla zajištěna jejich hloubková
péče, musíte je pravidelně kartáčovat
a vysávat. Dlouhé štětiny elektricky
poháněných kartáčů Miele se dostanou
hluboko mezi smyčky a vlákna koberce.
Tam uvolňují nečistoty a prachové
částice, které spolehlivě odstraní proud
vzduchu z vysavače. Navíc dochází
k aktivnímu napřimování čistých smyček a vláken. Koberec je vyčištěn do
hloubky, vypadá lépe a déle si uchová
svou krásu.

FILTRAČNÍ SYSTÉM

AirClean Plus filtr, motorový filtr, sáček HyClean
(G/N) s 9 filtračními vrstvami a automatickým
prachovým uzávěrem, užitný objem sáčku 4,5 l,
zabezpečení proti vysávání při chybějícím sáčku
POHYBLIVOST

Šetrná pojezdová kolečka na ocelových osách,
3bodové řízení, akční rádius 11 m
VYBAVENÍ

Přepínatelná, lehce pohyblivá podlahová hubice
SBD 290-3, hubice SRD 20, elektrokartáč
SEB 228, elektro-teleskopická trubice, elektro
sací hadice, 3dílné integrované příslušenství
(hubice na čalouněný nábytek, hubice pro
vysávání spár, sací štětec), systém Silence
KOMFORT PŘI OBSLUZE

Komfortní rukojeť, automatické nastavení sáčku
pro jeho jednoduchou výměnu, parkovací systém
pro přestávky při vysávání, oboustranný držák
sací hubice pro snadné a úsporné skladování
a komfortní přenášení, automatické komfortní
navíjení kabelu
BEZPEČNOST

Spojovací pojistka pro podlahovou hubici a rukojeť,
indikace výměny sáčku, ochranná lišta
BARVA

Námořnická modrá
KVALITA

Testováno na životnost 20 let*
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

A
Elektro rukojeť se spínačem
pro elektrokartáč
Komfortní rukojeť umožňuje ergonomickou a pohodlnou manipulaci. Díky
principu páky můžete podlahovou
hubicí snadněji manévrovat a šetříte
tak své zápěstí.

TŘÍDA ÚČINNOSTI ČIŠTĚNÍ PRO KOBERCE/TVRDÉ PODLAHY

A/A
TŘÍDA EMISÍ PRACHU

A
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA

14 990 Kč
* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem

