
Extrémní výkon a nekompromisní čisticí výkon

X-TREM POWER 3A+ RO6834
Sáčkový vysavač Rowenta X-Trem Power 3A+ RO6834EA

RO6834EA  

 

 Vysavač X-Trem Power zajišťuje vysoce účinný a snadný úklid s vynikajícími výsledky. S tímto odolným sáčkovým
vysavačem s XL sáčkem (4,5 l) máte na dosah ruky mimořádné výsledky a důkladný úklid ve výkonnostní třídě
3A+AA. Tento výjimečný pomocník při úklidu nabízí dostatečnou kapacitu, která si poradí s každým úkolem.
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VÝHODY PRODUKTU

3A+AAA účinnost
Vyzkoušejte rozdíl s extrémním výkonem 3A + AA, díky výjimečným výsledkům na tvrdých
podlahách, filtrací a energetické účinnosti.

Energetická účinnost A+
Optimalizovaný průchod vzduchu a vysoce účinná sací hubice získaly mimořádné hodnocení v
testech energetického štítku.

Nejlepší výsledky na tvrdých podlahách
Výkonná vysokoúčinná sací hlava poskytuje nejlepší výsledky ve své třídě na tvrdých
podlahách.

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

Nejlepší výsledky účinnosti filtrace v dané třídě
Moderní systém dosahuje vysoké míry separace prachu ze vzduchu. Více než 99,98 % vysátého
prachu je zachyceno díky vylepšenému filtračnímu systému.

Nový hygienický sáček na prach
Již žádná oblaka prachu při výměně díky novému patentovanému sáčku Hygiene+ opatřenému
samouzavírací klapkou pro výjimečné pohodlí a hygienu.

Permanentní vysoce účinný filtr
Díky vysoce účinné filtrační technologii, která umožňuje u zabudovaného výstupního filtru jeho
permanentní použití, již není třeba filtr měnit (pouze při použití originálních sáčků Rowenta
Hygiene+).
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[product.pos.in.store][product.pos.in.store]

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

Další obrázky produktu

Snadná manévrovatelnost
Díky 4 kolečkům otočným o 360 ° se hladce pohybuje v každém požadovaném směru a
poskytuje vyšší úroveň manévrovatelnosti a volnosti pohybu.

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 [77 dB(A)]

Třída re-emise prachu (A až G) A

Účinnost vysávání na koberci (A až G) B

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

Příkon [550 W]
FILTRAČNÍ SYSTÉM

Úroveň (úrovně) filtrace 3

HEPA taška 3

Filtrace permanentní filtr
KOMFORTNÍ POUŽÍVÁNÍ

Systém řízení výkonu Manuální

Rukojeť Rukojeť Classic s funkcí Easy Brush

Zásuvka eur

Manévrovatelnost 4 x 360° kola

Délka přívodní šňůry [6.20 m]

Akční radius [8.80 m]

Úložný systém 2

Ukazatel plného sáčku ANO

Objem nádoby na odpad [4.5 L]

Přepravní rukojeť ANO

Ochrana Přední nárazník
PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PODLAHU

Trubice Výsuvná kovová trubice

Kartáče na podlahu 2 pozice (SPA UPGRADE)

Nástavec na štěrbiny ANO

Hubice na čalounění ANO
ROZMĚRY, BARVY A HMOTNOST

Barva černá / oranžová

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2211400329

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

EAN ST : 3221614003295
EAN UC :

1 4 8 32
C20 : 420

C40 : 1 008
HQ4 : 1 134

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 570 x 380 x 295 (MM) 570 x 380 x 295 (MM) 1 200 x 800 x 2 494 (MM)

Hmotnost 6.41 7,72 (KG) 7,72 (KG) 268,04 (KG)
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