
Hloubkové čištění s účinností 4A+AAA, mimořádně tichý
provoz a snadné použití s vysoce kluznou hubicí v
kompaktním provedení

SILENCE FORCE COMPACT 4A+ RO6381EA
Sáčkový vysavač Rowenta Silence Force Compact 4A+ RO6381EA

RO6381EA

 

 

 Vysavač Silence Force Compact 4A+ přináší mimořádný výkon, díky kterému dosáhnete mimořádného zážitku z
úklidu. S novou patentovanou hubicí P3WER GLIDE zajišťuje optimální výsledky na každém povrchu a vyšší
komfort použití díky svému kompaktnímu provedení. Technologie Extreme Silence s hodnocením 4A+AAA na
energetickém štítku společně vytvářejí mimořádný kompaktní vysavač.

 



VÝHODY PRODUKTU

Mimořádná kluznost hubice a výjimečný komfort
Nová patentovaná hubice P3WER GLIDE nabízí optimální výkon a perfektní kluznost na každém
povrchu a technologie Extreme Silence umožňuje vysoce komfortní zážitek z úklidu. To vše v
kompaktním provedení.

Pouze jedna patentovaná hubice P3WER GLIDE pro úklid všech druhů povrchů
Nová patentovaná 3-polohová hubice P3WER GLIDE je zkonstruována tak, aby se vypořádala i s
nejnáročnějším úklidem, přináší perfektní účinnost 4A+AAA a bezchybnou kluznost na každém
povrchu.

Motor EffiTech pro mimořádnou energetickou účinnost
Špičková technologie nového systému motoru EffiTech pro výkonnější vysávání s využitím
nižšího množství energie představuje cestu k maximální energetické účinnosti.

Energetická účinnost A+
Optimalizovaný průchod vzduchu a nová 3-polohová sací hubice získaly mimořádné hodnocení
v testech energetického štítku.

Kompaktní provedení
Odlehčený, kompaktní design zajišťuje maximální pohodlí pro účinný úklid a vyjímečně snadnou
manipulaci.

Optimálně tichý provoz pro mimořádný komfort
Objevte vysávání s vysokou úrovní komfortu díky technologii Extreme Silence, která je při plném
výkonu na hlučnosti pouhých 67 dB(A), což je téměř jako hladina hluku běžného hovoru.

Snadná a hygienická výměna sáčků
S novým patentovaným sáčkem Hygiene+ opatřeným samouzavírací klapkou se již nesetkáte s
oblaky prachu při jeho výměně, což přináší větší pohodlí a hygienu.
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Další obrázky produktu

Permanentní vysoce účinné HEPA filtry
Díky vysoce účinné filtrační technologii permanentních filtrů není třeba u vysavače Silence
Force Compact 4A+ měnit HEPA filtry na výstupu vzduchu (pouze při použití sáčků Rowenta
Hygiene+)

Ergonomický design a praktické nástavce
Kolečka otočná o 360 ° přispívají ke snazší manévrovatelnosti a volnosti pohybu, s nezbytnou
sadou nástavců, které jsou vždy na dosah.

Moderní technologie pro maximální energetickou účinnost
Špičková technologie nového systému motoru EffiTech pro výkonnější vysávání s využitím
nižšího množství energie představuje cestu k maximální energetické účinnosti.

Snadná manévrovatelnost
Díky čtyřem kolečkům otočným o 360 ° se hladce pohybuje v každém požadovaném směru a
poskytuje vyšší úroveň manévrovatelnosti a volnosti pohybu.

Ergonomické držadlo pro pohodlnější úklid
Nové držadlo s vylepšeným ergonomickým designem přidává výjimečné pohodlí k zážitku z
úklidu, nabízí velmi komfortní úchop a mimořádné intuitivní ovládání.

Opravitelný výrobek – 10 let
Konstrukce pro snadný servis, rychlá nízkonákladová dodávka náhradních dílů po dobu více než
deseti let a 6 500 servisních středisek na celém světě.

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNOLOGIE
Typ technologie v sáčku

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Třída energetické účinnosti (A+++ až D) [A+]

Roční spotřeba elektrické energie (kW/h/rok) 21

Úroveň hluku [67 dB(A)]

Třída re-emise prachu (A až G) A

Účinnost vysávání na koberci (A až G) A

Účinnost vysávání na tvrdých podlahách se spárami (A až G) A
FILTRAČNÍ SYSTÉM

Úroveň (úrovně) filtrace 3

HEPA taška 1

Typ Hygiene+ [Optimal]
KOMFORTNÍ POUŽÍVÁNÍ

Systém řízení výkonu Manuální

Rukojeť Rukojeť Ergo Comfort Silence s funkcí Easy Brush

Manévrovatelnost 4 x 360° kola

Délka přívodní šňůry [8.4 m]

Akční radius [11 m]

Úložný systém 2

Ukazatel plného sáčku ANO

Bezpečnostní systém přítomnosti sáčku ANO

Objem nádoby na odpad [3.5 L]

Přepravní rukojeť ANO

Ochrana Nárazník 360°
PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PODLAHU

Trubice Výsuvná kovová trubice

Kartáče na podlahu P3WER GLIDE ( 3 pozice )

Hubice Parquet Softcare ANO

Mini turbokartáč ANO

Multifunkční nástavec ANO
ROZMĚRY, BARVY A HMOTNOST

Barva modrá
VOLITELNÉ NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PODLAHU

Záruka [10 YEARS]

[tech.char.country.origin] France
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LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2211400335

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3221614003356
EAN UC :

1 4 7 28
C20 : 420
C40 : 882

HQ4 : 1 008

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 570 x 380 x 330 (MM) 570 x 380 x 330 (MM) 1 200 x 800 x 2 444 (MM)

Hmotnost 8.4499999999999993 9,75 (KG) 9,75 (KG) 294 (KG)


