
Síla a výkon ve vašich rukou!

COMPACT POWER CYCLONIC ANIMAL CARE RO3786EA
Bezsáčkový vysavač

RO3786EA
  

 

 Vysavač Compact Power™ Cyclonic vám přináší vysokou účinnost 3A a nabízí ve své třídě nejlepší výsledky úklidu
tvrdých podlah, filtrace prachu a energetické účinnosti. Tento vysoce kompaktní bezsáčkový vysavač je
specificky navržen pro péči o domácnosti se zvířaty, neboť majitelům domácích mazlíčků nabízí moderní řešení
úklidu.

 



VÝHODY PRODUKTU

Účinnost 3A
Compact Power™ Cyclonic byl navržen pro ty, kdo hledají účinné vysavače se snadným
použitím. Tato nová řada přináší účinnost 3A a nabízí ve své třídě nejlepší výsledky úklidu
tvrdých podlah, filtrace prachu a energetické účinnosti. Compact Power™ Cyclonic navíc nabízí
zdokonalenou ergonomii použití, jakož i snadné použití, přenášení a ukládání.

Nejlepší výsledky při úklidu tvrdých podlah v dané třídě: A
Compact Power™ Cyclonic přichází s novou výkonnou a vysoce účinnou sací hubicí s
přepínáním, která zajišťuje v dané třídě vysavačů nejlepší výsledky na tvrdých podlahách.

Nejlepší výsledky účinnosti filtrace v dané třídě: A
Compact Power™ Cyclonic je vybaven moderním cyklonovým systémem, který dosahuje vysoké
míry separace prachu ze vzduchu. Výrobek navíc nabízí dva stupně filtrace: - pěnový filtr
umístěný před motorem - vysoce účinný High Efficiency filtr na výstupu vzduchu, který
zachycuje i ty nejmenší částice prachu emitované motorem. Až 99,98% vysátého prachu je
odfiltrováno.  

Nejlepší výsledky energetické účinnosti v dané třídě: A
Motor s nízkým příkonem (750 W) snižuje spotřebu energie až o 50 % a současně zachovává
výkonnost při odstraňování prachu srovnatelnou s modely o příkonu 2000W*.   *V porovnání s
předcházející řadou vysavačů Rowenta o příkonu 2000W.

Nádoba na prach se snadno čistí
Systém Clean Express nabízí snadné odstranění prachu. Veškerého prachu se zbavíte pouze
čtyřmi jednoduchými pohyby!

Snadné použití, snadné skladování i přenášení
Vysavač Compact Power™ Cyclonic lze díky kompaktnímu tvaru snadno ukládat ve skříni, a
přesto nabízí velký objem nádoby 1,5 l. Rukojeť s integrovaným kartáčkem EASY BRUSH, který
je vždy po ruce, umožňuje velmi pohodlné použití. A akční rádius 8,8 m nabízí skutečnou
svobodu při použití.

Nejlepší výsledky při úklidu tvrdých podlah v dané třídě: A
Compact Power™ Cyclonic přichází s novou výkonnou a vysoce účinnou sací hubicí s
přepínáním, která zajišťuje v dané třídě vysavačů nejlepší výsledky na tvrdých podlahách.



Další obrázky produktu

Nejlepší výsledky účinnosti filtrace v dané třídě: A
Compact Power™ Cyclonic je vybaven moderním cyklonovým systémem, který dosahuje vysoké
míry separace prachu ze vzduchu. Výrobek navíc nabízí dva stupně filtrace: - pěnový filtr
umístěný před motorem - vysoce účinný High Efficiency filtr na výstupu vzduchu, který
zachycuje i ty nejmenší částice prachu emitované motorem. Až 99,98% vysátého prachu je
odfiltrováno.  

Nejlepší výsledky energetické účinnosti v dané třídě: A
Motor s nízkým příkonem (750 W) snižuje spotřebu energie až o 50 % a současně zachovává
výkonnost při odstraňování prachu srovnatelnou s modely o příkonu 2000W*.   *V porovnání s
předcházející řadou vysavačů Rowenta o příkonu 2000W.

Nádoba na prach se snadno čistí
Systém Clean Express nabízí snadné odstranění prachu. Veškerého prachu se zbavíte pouze
čtyřmi jednoduchými pohyby!

Snadné použití, snadné skladování i přenášení
Vysavač Compact Power™ Cyclonic lze díky kompaktnímu tvaru snadno ukládat ve skříni, a
přesto nabízí velký objem nádoby 1,5 l. Rukojeť s integrovaným kartáčkem EASY BRUSH, který
je vždy po ruce, umožňuje velmi pohodlné použití. A akční rádius 8,8 m nabízí skutečnou
svobodu při použití.

ANIMAL CARE - řešení pro domácí mazlíčky
Určen zejména pro majitele domácích mazlíčků, kteří hledají efektivní metody, jak se zbavit
zvířecí srsti. Mini turbokartáč umožňuje rychlé a účinné vysátí zvířecích chlupů usazených na
koberci a čalouněném nábytku. Vysoce účinný High Efficiency filtr lépe zachycuje alergeny a
bakterie, které mohou zvířata přinést z venkovního prostředí.  

Opravitelný výrobek - 10 let

Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě

 * na tvrdých podlahách

FOTKY PRODUKTU



[product.energylabel]Obal [product.energylabel]Obal

Video (videa)Video (videa)



VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNOLOGIE
Technologie bezsáčkový, monocyklóna

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

Roční spotřeba elektrické energie (kW/h/rok) 28

Úroveň hluku 79 dB(A)

Třída zpětných emisí prachu (filtrace) (A až G) A

Účinnost vysávání na koberci (A až G) C

Účinnost vysávání na tvrdých podlahách (A až G) A

Průtok vzduchu (dm3/s) 25

Podtlak (kPa) 20 kPa
ÚČINNOST

Příkon 750 W
FILTRAČNÍ SYSTÉM

Úroveň (úrovně) filtrace 2

Nádoba na prach 1,5 L L L L

Filtrace
Advanced Cyclonic System Intuitivní přístup k pěnovému filtru
pro snadnou údržbu a dlouhotrvající stabilní sací výkon –
kompletně omyvatelný

KOMFORTNÍ POUŽÍVÁNÍ
Rukojeť Rukojeť Classic s funkcí Easy Brush

Zástrčka EUR

Manévrovatelnost 1 x 360° kola + 2 x velká zadní kola

Délka přívodní šňůry 6,2 m

Akční rádius 8,8 m

Úložný systém 1

Ukazatel maximální úrovně prachu ANO

Přepravní rukojeť ANO
PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PODLAHU

Trubka Teleskopická kovová trubka

Podlahové hubice
Universální sací hubice na všechny typy podlah + Štěrbinová
hubice + Easy Brush - integrovaný kartáček na nábytek na
rukojeti + Parketová hubice + Mini turbo kartáč

Parketová hubice ANO

Mini turbokartáč ANO

Nástavec na štěrbiny 2 v 1 ANO

Hubice na čalounění ANO
ROZMĚRY, BARVY A HMOTNOST

Barva Béžová

[tech.char.country.origin] China
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LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2210019287

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

EAN ST : 3221610134603
EAN UC :

1 6 7 42
C20 : 620

C40 : 1 296
HQ4 : 1 480

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 409.4 x 276.2 x 290.3 (mm) 490 x 290 x 335 (MM) 490 x 290 x 335 (MM) 1 200 x 800 x 2 479 (MM)

Hmotnost 3.8 (kg) 8,24 (KG) 8,24 (KG) 367,08 (KG)


