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Odkurzacz pionowy Xiaomi
Jimmy JV71
Cena

797,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

128282

Kod producenta

Jimmy JV71

Kod EAN

6946499306909

Producent

XIAOMI

Rodzaj zasilania

Akumulatorowe

Moc

400 W

Pojemność na brud

0,50 l

Opis produktu
Solidna i wygodna konstrukcja
Odkurzacz Jimmy JV71 ma solidną, lekką konstrukcję, dzięki
czemu możesz bez wysiłku utrzymać dom w czystości i
komforcie. Do produkcji odkurzacza zastosowano stop
magnezu, znany z doskonałych właściwości antykorozyjnych i
wytrzymałości. Odkurzacz waży tylko 1150 g, więc nawet
ogólne czyszczenie nie będzie dla ciebie męczące. Ulepszona
konstrukcja umożliwia szybką zmianę dyszy i czyszczenie w
trudno dostępnych miejscach, zasłony próżniowe, meble
tapicerowane, wnętrze samochodu.

Wysoka moc ssania
Odkurzacz ręczny Jimmy JV71 jest wyposażony w nowoczesny
silnik bezszczotkowy o ulepszonej konstrukcji z prędkością
obrotową do 100 000 obrotów. Odkurzacz osiąga moc
znamionową 400 watów i rozwija siłę ssącą 130 aerowatów.
Dzięki Jimmy możesz szybko i skutecznie usuwać kurz,
okruchy, piasek, wełnę i brud z laminatu, płytek i dywanów.

Filtracja trójfazowa
Trójfazowa technologia filtracji cyklonowej zapewnia wydajną
pracę urządzenia, niezależnie od stopnia wypełnienia
pojemnika na śmieci. Na pierwszym etapie filtracji oryginalny
metalowy filtr zatrzymuje drobny kurz i zanieczyszczenia.
Drugi etap filtracji oparty jest na technologii cyklonowej, która
zapewnia mocniejsze zasysanie i zapobiega ponownemu
zanieczyszczeniu powietrza. W ostatnim trzecim etapie stosuje
się małokomórkowy HEPA - filtr, który absorbuje kurz i
powszechne alergeny do 0,3 mikrona. Podczas czyszczenia
odkurzacz usuwa do 99% zanieczyszczeń, dzięki czemu
atmosfera w pomieszczeniu jest świeża i wygodna.

Dysze
Główna dysza do czyszczenia dywanów, parkietów, laminatów i
innych powłok ma konstrukcję wałka. Wałek z włókna
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węglowego łatwo ślizga się po powierzchni, skutecznie
usuwając wszystkie zanieczyszczenia. Ze względu na
zwiększony rozmiar dysza przechwytuje duży obszar i usuwa
więcej zanieczyszczeń w jednym przejściu. Ssawka do
czyszczenia mebli i tekstyliów ma działanie antystatyczne. Za
pomocą tej dyszy możesz skutecznie i delikatnie, bez
uszkadzania tkaniny, czyścić tapicerowane meble, materace,
zasłony i pościel, usuwając stamtąd nawet drobny kurz i
roztocza.

Łatwe czyszczenie worka na kurz
Odkurzacz Jimmy JV71 o pojemności 0,5 litra można łatwo
zdemontować do czyszczenia. Po usunięciu zanieczyszczeń,
odpylacz powinien zostać przepłukany i wysuszony przed
ponownym zainstalowaniem. Wielkość pojemnika na kurz ma
bezpośredni wpływ na komfort użytkowania odkurzacza. Im
większy pojemnik lub worek, tym rzadziej trzeba będzie go
opróżniać, ale też tym większe będą gabaryty urządzenia. W
tym odkurzaczu zastosowano pojemnik 0.5 litra, jak w
zdecydowanej większości odkurzaczy pionowych. Pojemnik o
tych gabarytach zapewni optymalną przestrzeń na
zabrudzenia, a jednocześnie nie wpłynie negatywnie na
rozmiar i wagę samego odkurzacza.

Producent
Typ odkurzacza
Moc silnika
Odłączany odkurzacz ręczny
Rodzaj
Waga [kg]
Regulacja mocy
Praca na mokro
Pojemność worka/pojemnika na kurz
Maksymalny czas działania
Maksymalna moc ssania

Odkurzacz pionowy Xiaomi Jimmy JV71
Zestaw końcówek
Baza do ładowania
Zasilacz
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Xiaomi
Bezworkowy
400 W
Tak
Bezprzewodowy
1.15
Nie
Nie
0.5 l
45 minut
130 W

