
Extrémní výkon a až 2x nižší hlučnost*

AIR FORCE EXTREME SILENCE RH8995WO
Tyčový vysavač Rowenta Air Force Extreme Silence RH8995WO

RH8995WO  

 

 Bezdrátový tyčový vysavač Rowenta Air Force Extreme Silence je výkonný a efektivní vysavač s novou Silence
Technology, která přináší extrémně nízkou hlučnost a mimořádný komfort. Tento ultramoderní úklidový nástroj
disponuje sací hubicí DELTA s vysokorychlostním turbokartáčem a cyklonovou technologií pro dlouhotrvající
vysokou účinnost.

* Ve srovnání s předchozí generací Air Force Extreme

 



VÝHODY PRODUKTU

Tiché vysávání a účinnost bez kompromisů
Sací hubice DELTA Slim Vision:

vysokorychlostní motorizovaný turbokartáč pro optimální úklid.
Jedinečný trojúhelníkový tvar pro optimální úklid v rozích.
Ultranízký design pro snadný přístup pod nízký nábytek a do všech rohů a výklenků.

Dokonalý úklid a dlouhodobě vysoká účinnost
Pokročilá cyklonová technologie Air Force Extreme zajišťuje vysoký stupeň separace prachu ze
vzduchu pro hloubkový úklid a dlouhodobě vysokou účinnost vysávání.

Extrémně tichý provoz pro vysoký komfort
Pokročilý systém odhlučnění zajišťuje nízkou hlučnost 77 db(A), což je o celé 3 decibely méně
než u předchozích modelů a jen o málo více než úroveň běžného hovoru.

Vysoce efektivní úklid
Sací hubice DELTA Slim Vision:

vysokorychlostní motorizovaný turbokartáč pro optimální úklid.
Jedinečný trojúhelníkový tvar pro optimální úklid v rozích.
Ultranízký design pro snadný přístup pod nízký nábytek a do všech rohů a výklenků.

Snadné přenášení díky vylepšené ergonomii
Pohodlná rukojeť a madlo pro snadné přenášení zajišťují mimořádně snadné použití
a nenáročnou manipulaci, to vše v praktické podobě bezdrátového vysavače.

Technologie lithium-iontové baterie Pro
Funkce inteligentního nabíjení poskytuje až 75 minut provozu, pouze 6hodinový nabíjecí cyklus
a odolnost pro dlouhou životnost.

Sací hubice DELTA Vision pro efektivnější úklid
Je vybavena LED osvětlením pro detekci prachu i pod nízkým nábytkem a na obtížně
dostupných místech.



ObalObal

Další obrázky produktu

Parkovací poloha
Parkovací poloha pro snadné skladování.

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

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝKON
Kategorie tyčových vysavačů [Dedicated handstick]

Technologie Cyklónová technologie

Motorizace Univerzální motor

Poloha rychlosti 3
[BATTERY]

Typ baterie Lithium ion

Napětí [32.4V]

Čas chodu (min. poloha) Až 75 minut

Čas dobíjení až 6 hodin

Typ nabíjení Jack

Ukazatel času chodu 3
SACÍ HUBICE

Tvar sací hubice Delta

Systém čištění kartáčové tyče ANO
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objem nádoby na odpad [0,5 L]

Filtrace pěnový filtr
ERGONOMIE

Parkovací poloha ANO

Úroveň hluku [77 dB(A)]

Rukojeť oka ANO
ROZMĚRY/HMOTNOST

Formát Standard

Rozměry (d x š x v) [250*284*1200 mm]

Hmotnost [3,91 kg]
VZHLED

Barva Carbonová

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2211400306

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

EAN ST : 3221614003066
EAN UC :

2 6 7 42
C20 : 742

C40 : 1 512
HQ4 : 1 724

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 250 x 284 x 1200 760 x 285 x 160 (MM) 775 x 330 x 300 (MM) 1 200 x 800 x 2 269 (MM)

Hmotnost 3.9 5,514 (KG) 11,028 (KG) 252,588 (KG)


