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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VS 06C101
VS06C101 Ruby red μεταλλικό

VS06C101

Ισχυρή απόδοση και εύκολη στη χρήση. Γρήγορος και εύκολος
καθαρισμό.

✓ Ολοκληρωμένα αποτελέσματα καθαρισμού συγκρίσιμα με
ηλεκτρική σκούπα 2200 W * - με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας

✓ Σύστημα powerSecure: για μέγιστη απόδοση καθαρισμού, ακόμη
και όταν η σακούλα γεμίζει

✓ Λιγότερο συχνές αλλαγές σακούλας σκόνης και χαμηλότερο
κόστος χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα 4 λίτρων

✓ Μακρύ καλώδιο και 9 m ακτίνα δράσης σημαίνει ότι η επίπονη
εργασία της αλλαγής πρίζας εξαλείφεται.

✓ Φίλτρο υγιεινής για καθαρό αέρα. Φτάνει την κλάση
επανεκπομπής σκόνης Β.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Καθαρό βάρος (kg) : 5,9
Μεικτό βάρος (kg) : 6,0
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) : 255 x 287 x 400
Τυποποιημένος αριθμός μονάδων ανά παλέτα : 36
Διαστάσεις παλέτας : 205 x 80 x 120
Μέγιστη ισχύς (W) : 750
Συχνότητα (Hz) : 50
Μήκος κυρίως καλωδίου (cm) : 7,0
Τύπος πρίζας : Πρίζα gardy χωρίς γείωση
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) : C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) : 40,0
Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού για μοκέτες (2010/30/ΕΚ) : E
Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού για σκληρά δάπεδα (2010/30/ΕΚ) :
E
Κατηγορία επανεκπομπής σκόνης (2010/30/ΕΚ) : B
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Προαιρετικά εξαρτήματα

VZ082BD ΠΕΛΜΑ ΣΚΟΥΠΑΣ VZ 082BD
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VS 06C101
VS06C101 Ruby red μεταλλικό

VS06C101

Χαρακτηριστικά

Απόδοση

● Νέος πρωτοποριακός κινητήρας highPower Motor με
αεροδυναμικές λεπίδες και τέλεια ρυθμισμένη ροή αέρα για
υψηλή απόδοση καθαρισμού και αναρρόφησης σκόνης με
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

● Σύστημα powerSecure: για μέγιστη απόδοση καθαρισμού, ακόμη
και όταν η σακούλα γεμίζει

● Σακούλα σκόνης PowerProtect που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση
όταν αυτή γεμίζει. Λιγότερες αλλαγές σακούλας. Μείωση
κόστους.

● Για έως και 60% περισσότερη ισχύ αναρρόφησης και για
καλύτερη απόδοση της συσκευής, προτείνουμε τη χρήση
της μοναδικής σακούλας σκόνης PowerProtect, τύπου G ALL
(VZ41FGALL)

Yγιεινή

● Φίλτρο υγιεινής για καθαρό αέρα. Φτάνει την κλάση
επανεκπομπής σκόνης Β.

● Ανταλλακτικά φίλτρα σακούλες: TYP G ALL

Άνεση

● Ρυθμιζόμενο πέλμα για χαλιά και πατώματα

● 2 εξαρτήματα ενσωματωμένα στη συσκευή - ρύγχος και
ακροφυσιο για ταπετσαρίες

● Τηλεσκοπικός σωλήνας

● Εργονομική χειρολαβή Ergo grip

● Ωφέλιμη χωρητικότητα σακούλας φίλτρου: 4 l

● Ακτίνα δράσης: 9 m

● Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου

● 2 χειρολαβές

● Ηλεκτρονική ρύθμιση της απορροφητικότητας μέσω
περιστροφικού διακόπτη

● Ένδειξη αλλαγής σακούλας

● Βοήθεια στάθμευσης και αποθήκευσης

● 3 ροδάκια με μαλακή επικάλυψη

● Βάρος: 4.7 kg (χωρίς εξαρτήματα)

Τιμές απόδοσης στην ετικέτα ενέργειας

● Κλάση ενεργειακής απόδοσης: C

● Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 40 kwh

● Επανεκπομπή σκόνης: B

● Απόδοση καθαρισμού σε χαλί: E

● Απόδοση καθαρισμού σε σκληρό δάπεδο: E

● Επίπεδα θορύβου (στάθμη ηχητικής ισχύος): 81 DB(A)

* Αναρρόφηση σκόνης από χαλί και από σκληρό πάτωμα που
διαθέτει αρμούς και διάκενα σε σύγκριση με την ηλεκτρική σκούπα
VS06G2200. Μετράται σύμφωνα με (IEC 60312-1: 2011-11)


