
Úklidové příslušenství v těle vysavače.
Prachový kartáč a štěrbinový nástavec zaručí, že se dostanete do každého 
kouta, aniž by bylo nutné sáhnout po jiném úklidovém nástroji. Pokud je právě 
nepoužíváte, zůstanou uloženy v těle vysavače, takže budete mít pro každou 
část úklidu vždy po ruce ten správný nástroj. 

Pět fází filtrování vzduchu
Tento pětistupňový systém filtrování přes materiál E10 odstraňuje až 99,99 % 
mikročástic***** menších než 1 µm a přináší vám dokonale čisté domácí 
prostředí. 

Nekompromisní úklidový výkon***, nyní ještě déle.
Axiální cyklonová technologie zajistí nekompromisní 
výkon po celou dobu úklidu, dokonce i tehdy, když je 
zásobník plný.

**** Díky až 53 minutám provozní doby zvládne i větší 
plochu.

Ergonomické provedení pro vaše všestranné 
úklidové pohodlí.
Díky ergonomickému provedení modelu Well Q8-P s 
příjemně uchopitelnou rukojetí budete uklízet lehčí 
rukou, a úklid vaší podlahy bude ještě pohodlnější. 
Možnost obouručního úchopu příruční jednotky 
zajišťuje pohodlné vysávání nad úrovní podlahy, a 
dokonce i ve výškách.

Hubice PowerPro Roller – expert na tvrdé povrchy.
Tato hubice PowerPro Roller odstraní jediným 
přechodem vše, od jemného prachu po extra velké 
smetí. Uzavřený systém sacího nástavce zvyšuje 
rychlost vzduchového proudění, a jeho sedmkrát 
silnější odsávání prachu efektivně odstraňuje prach i z 
těch nejužších prostorů**
 

Všestranný výkon. Vždy po ruce. 
Protože je bezdrátový vysavač Well Q8-P vybaven odnímatelnou příruční 
jednotkou a dalším příslušenstvím, umožňuje vám pohotové přepnutí z 
běžného čištění podlahy na režim těžko dostupných oblastí a zase zpět, a to 
okamžitě.

Specifikace a benefity

• Rychlé uvolnění kartáče 
• Design zajišťující samostatné stání
• LED osvětlení DustSpotter™
• Systém cyklónového filtru

Akumulátorový vysavač Well Q8-P
WQ81-PANIM
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Typ baterií Li-ion
Čas nabíjení (h) 4,5
Velikost prachové nádoby (l) 0,3
Typ filtrace Omyvatelný výfukový pěnový filtr
Čistá hmotnost (kg) 0.9
Maximální sací síla (W) 34
Výdrž baterie vysavače - nízký výkon 
(min.) 53

Hluk (dB) 80
Výška (mm) 110,5
Hloubka (mm) 25,5
Šířka (mm) 14
Technologie Bezsáčkový
Uložení Nabíjecí stojánek
Napájecí napětí (V) 25.2
Kód produktu (PNC) 900 277 677
EAN kód produktu 7332543773206

Technická specifikace
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