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Odkurzacz Vax Multifunction
7151 czarny
Cena

800,98 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

005509

Kod producenta

VAX 7151

Kod EAN

5012512130606

Producent

VAX

Moc

1500 W

Regulacja mocy

Tak

Zasięg pracy

13 m

Pojemność zbiornika

14 l

Odkurzanie na mokro

Tak

Opis produktu
Na sucho i na mokro
Nowoczesny odkurzacz wieloczynnościowy VAX 7151SS o
podwyższonej wytrzymałości angielskiej firmy VAX - odkurza
na sucho i na mokro. Umożliwia pranie i osuszanie pranych
powierzchni (dywany, wykładziny, tapicerka), mycie i
osuszanie twardych powierzchni (schody, panele, itp.),
zasysanie rozlanych płynów. Odkurzacz wyposażony jest w
specjalną głowicę Fibreflow do prania dywanów i wykładzin
oraz funkcję pompowania wody.

Dodatkowe informacje

Myje i osusza powierzchnie twarde - schody, panele itp.
Odkurza na sucho i na mokro
Zasysa rozlane płyny
Duża pojemność
Podwyższona trwałość i wytrzymałość
Funkcja pompowania wody
SpinScrub technology
Dual V technology

Odkurza na sucho i na mokro
Pierze i osusza prane powierzchnie dywany, wykładziny, czy
tapicerkę. Myje i osusza powierzchnie twarde. Zasysa rozlane
płyny. Odkurza na sucho i na mokro. Najbogatsze wyposażenie
w akcesoria , w tym głowicę "Spin Srub" i technologią "Dual
V".Odkurzacz wyposażony jest w szczotkę z opatentowaną
technologią "SpinScrub". Dzięki obracającym się szczotkom, ta
nowa głowica piorąca pozwala na dokładne wyszorowanie
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powierzchni.

Innowacyjna technologia
Odkurzacz posiada w zestawie głowicę z technologią "Dual V".
Jedną stroną woda z detergentem dostarczana jest do pranego
dywanu, podczas gdy druga część tej samej głowicy zasysa
brudną wodę zawierającą zanieczyszczenia usunięte z dywanu.
Dzięki temu umyta powierzchnia zostaje szybciej osuszona.
Mocna pompa wspomaga przepływ płynów przy praniu wyżej
położonych powierzchni.

Producent
Typ
Kolor
Posiada filtr
Rodzaj rury
Przewód
Zwijanie przewodu
Pojemność zbiornika na odpady
Pojemność zbiornika na wodę
Blokada przed odkurzaniem bez worka
Ochrona silnika przed przegrzaniem
Funkcja prania
Ściąganie wody
Zawór bezpieczeństwa
Wskaźnik zapełnienia zbiornika na odpady
Wskaźnik zabrudzenia filtra
Akumulator
Napięcie
Moc
Możliwość regulacji mocy
Wysokość
Szerokość
Długość
Waga
Użyte technologie

Odkurzacz Vax Multifunction 7151
Akcesoria
Instrukcja obsługi
Oryginalne opakowanie
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Vax
workowy
czarny
tak, HEPA
tak, metalowe teleskopowe
10 m
nie
10 l
4l
brak danych
brak danych
tak
tak
nie
nie
nie
nie
230 V
1500 W
tak
56cm
32cm
32cm
8.7 kg
HEPA

