VC 6

System łączenia poszczególnych elementów wyposażenia QuickClick umożliwia wymianę ssawek bez potrzeby schylania się – bezpośrednio ze schowka na obudowie. Obrotowy pierścień
EasySlider ułatwia bezkolizyjne omijanie przeszkód oraz zapobiega blokowaniu się odkurzacza. Mikrofiltr HEPA 12 (EN1822:1998), zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne
cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm. Pokrętło służące do regulacji siły ssącej umożliwia dopasowanie jej wartości do rodzaju odkurzanej powierzchni i ilości nagromadzonych
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zabrudzeń.

VC 6

 Klasa efektywności energetycznej A

Dane techniczne
1.195-600.0

Numer katalogowy

4054278028989
A

Klasa efektywności energetycznej
Moc znamionowa

W

600

Zasięg działania

m

10

Pojemność torebki filtracyjnej

l

4

Poziom mocy akustycznej

dB (A)

72

Ciężar bez wyposażenia

kg

6,6

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

383 × 370 × 373

Wyposażenie standardowe
Wygodny uchwyt z miękką wyściółką
Teleskopowa rura ssąca
Przełączana ssawka podłogowa
Akcesoria z systemem QuickClick:
ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa do mebli i teleskopowa ssawka
szczelinowa
Regulacja siły ssania

m

2,3 / z zagiętą rękojeścią






na odkurzaczu

Worek filtracyjny

Fizelina

Filtr HEPA 12 (EN1822:1998)





Automatyczne zwijanie przewodu
Praktyczna pozycja parking

 Objęte dostawą.
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Wąż ssący

Akcesoria dla VC 6
1.195-600.0

1

2

3

Numer katalogowy

4

5

6

Cena

Opis

Filtr

1 6.414-805.0

Filtr HEPA 12

Fizelinowe torebki filtracyjne, 5
szt.

2 6.904-329.0

Mikrofiltr HEPA 12 (EN1822:1998) zatrzymuje roztocza,
pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości
powyżej 0,3 μm oczyszczając powietrze w 99,9%.
Wyjątkowo wytrzymałe fizelinowe torebki filtracyjne
zapewniające wydajne zatrzymywanie zanieczyszczeń.
Praktyczny system zamknięcia umożliwia higieniczną
wymianę.





Dysze
Ssawka do parkietów

3 4.130-172.0

Ssawka podłogowa Turbo

4 4.130-177.0

Ssawka do materacy

5 6.906-755.0

Szczotka Turbo do tapicerki

6 2.903-001.0






 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

Ssawka z naturalnej szczeciny do delikatnego czyszczenia
parkietów i innych podłóg twardych.
Ssawka przeznaczona do odkurzania dywanów i wykładzin
tekstylnych. Doskonale usuwa sierść zwierząt, włosy, nici i
inne silnie przylegające zabrudzenia.
Specjalna ssawka do materacy zapewnia higieniczne odkurzanie materacy i szczelin.

