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Aspirator fara sac

ALBASTRU

EAN: 8690842115912
800 W
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Perie
Parchet

Filtru
HEPA 13

Sistem
Multi-ciclonic

Smart
Sense®

PUTERE MARE DE ASPIRARE
Cu un motor de generatie noua, de 800 W, obtinem aceeasi performanta
de aspirare similara cu a unui aspirator de 2300 W.

PERIE SPECIALA PENTRU PARCHET

*Imaginea produsului este cu titlu de prezentare

Previne zgarieturile si urmele de pe suprafetele dure, precum: gresia, ceramica
sau podelele de lemn, datorita perilor moi cu care vine echipat acest accesoriu.

FILTRU HEPA13 DUSTSEAL

PERFORMANTA

Filtrul HEPA13 capteaza peste 99% din particulele fine de praf, polenul si acarienii.
Datorita capacitatii mari de filtrare aspiratoarele cu filtru Hepa 13 sunt recomandate
persoanelor care sufera de alergii. Filtrul este lavabil, deci usor de intretinut.

Putere motor (max) (W):800
Nivel de zgomot (dB, max.): 71

CARACTERISTICI

SISTEM MULTI-CICLONIC

Capacitate colectare (l): 2,8
Raza de actiune (pana la, m): 11
Lungime cablu alimentare (m): 8
Dimensiuni nete (IxLxA,cm):
44 x 36 x 31
Greutate neta (kg): 7,9

Filtrarea ciclonica se face in interiorul containerului de praf in doua etape: primul sistem
ciclonic separa particulele mari din aerul aspirat, in timp ce particulele mici sunt prinse si
separate cu ajutorul celui de-al doilea sistem.

ACCESORII

7 STRATURI DE FILTRARE

Perie speciala pentru parchet
Perie standard 2in1 pentru pardoseli tari
si covoare
Perie aspirare tapiterie
Perie pentru praf (aspirare perdele si
suprafete delicate)
Accesoriu pentru spatii inguste

SILENTIOS

Modul de functionare al aspiratorului este mult mai silentios, comparativ cu aspiratoarele obisnuite, nivelul
de zgomot fiind redus la 71 decibeli.
Aspiratorul multiciclonic Beko cu cele 7 straturi de filtrare, printre care si filtrul HEPA 13 asigura performante
superioare de filtrare, captand pana la 100% din particulele fine de praf prin in interiorul aspiratorului.

TRAYCLEAN™

Tehnologia TrayClean™ oferta performanta optima in curatarea si
indepartarea resturilor din recipientul de colectare a prafului. Golesti
recipientul de colectare printr-o simpla apasare a butonului, fara a te
expune prafului colectat.

INDICATOR RECIPIENT PLIN-SMARTSENSE®

Indicatorul SmartSense® va semnala atunci cand recipientul este plin si
trebuie inlocuit sau golit, astfel motorul este protejat de suprasolicitare,
iar curatenia este mult mai rapida.

USOR DE UTILIZAT

Datorita designului compact, a tubului metalic telescopic si a manerului ergonomic,
te bucuri de o manevrabilitate ridicata, confort in utilizare si o depozitare
usoara. Strangerea si depozitarea cablului se face printr-o simpla apasare de buton.

RAZA DE OPERARE

Lungimea cablului de 8 metri te ajuta sa aspiri cu usurinta orice colt al locuintei si ai o libertate de miscare
pe o raza de acoperire de 11 m. Scapi de grija pozitionarii prizelor din casa, iar activitatea ta se poate realiza
fara niciun fel de restrictie.

