PURE F9 sladdlös skaftdammsugare
60 min Indigo Blue metallic Påslös
PF91-6IBM

En dammsugare som ingen annan
Utformad för att passa ditt liv

Pure F9 kombinerar kraften från en golvdammsugare med flexibiliteten från en
skaftdammsugare och är oerhört mångsidig. Med justerbar huvudenhet och
integrerad slang kan du städa alla ytor i ditt hem; såväl under soffan, i
bokhyllan som längs taklisterna. Ergonomisk design gör den lätt att styra och
teleskopröret kan anpassas

Produktfördelar
Det bästa av två världar
Det bästa av två världar. En sladdlös dammsugare som
städar ditt hem oklanderligt rent på en enda laddning.
Med prestanda som en traditionell dammsugare.*
*Dammsuger upp till 80m2 på en enda laddning vid
maximalt effektläge och uppfyller EU-direktiv No.
666/2013 gällande ekodesign kriterier för

Makalöst mångsidig
Tack vare den unika flexibla huvudenheten kan du
rengöra varje millimeter av ditt hem ‒ under låga
möbler så väl som i hörnen i taket. Pure F9 går att
anpassa efter alla ytor och all inredning med hjälp av
den integrerade utdragbara slangen och ett smart 3-i-1
munstycke.

Ergonomisk design
Pure F9 har ett teleskoprör som du enkelt justerar till
rätt längd för just dig. Det ergonomiska handtaget och
en låg tyngdpunkt tack vare den flexibla huvudenheten
gör Pure F9 precist balanserad, lätt i handen och lätt att
styra.

Pausa var som helst
Eftersom Pure F9 är självstående kan den parkeras var som helst. Ställ ifrån
dig den när du behöver en paus, återuppta städningen när du är redo.
Automatisk optimering
Smart och kraftfull – Pure F9:s Auto-funktion använder avancerad elektronik
för att automatiskt justera luftflödet och sugkraften efter underlaget och
optimerar därmed dammupptagningen. Så att du alltid får bästa möjliga
städeffekt

• LED-belysning i munstycket
• Autofunktion
• Integrerad utdragbar slang
• Justerbar flexibel huvudenhet
• Tvättbart filter
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Tekniska specifikationer
Färg
Färg
Färg på dammbehållare
Maskintyp
Körtid
Driftstid lägsta effekt, min
Driftstid normal, min
Driftstid högsta effekt, min
Laddningstid, h
Batterikapacitet, mAh
Betterityp Volt
Ljudnivå, dB(A)
Filtreringssystem
Dammkapacitet, l
Förvaring
Medföljande tillbehör, övriga
Mått
Mått
Vikt, komplett maskin (kg)
Vikt, endast maskin kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Indigo Blue metallic
Indigo Blue metallic / Transparent
Ebony Black
Transparent Ebony Black
Påslös
60 / 30 / 17
60
30
17
6
2500
36 V, Li-ion
82
Tvättbart progressivt filter
0,7
Laddstation
Angle tube
84,4-120x24,9x21,5
4.1
3.24
900 279 103
7332543595051

