
Tichý vysavač, který odstraní i zašlapané nečistoty.

NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ A NA ENERGETICKÉM ŠTÍTKU
Silence Force 4A je vybaven moderní technologií odhlučnění a představuje
nejtišší velkoobjemový sáčkový vysavač třídy 4A*, který zajišťuje
nepřekonatelně příjemné použití díky své nízké hlučnosti, jež při plném
výkonu dosahuje pouhých 63 dB(A). Nová hubice Deep Clean Head nabízí
mimořádně důkladné vysávání všech druhů povrchů a dokonalou
kombinaci vysokého výkonu a pohodlí při použití.

SILENCE FORCE 4A FULL CARE
RO6486EA

 

 

 . Vysavač Silence Force 4A prošel všemi testy evropského energetického štítku s nejvyšším možným počtem
bodů a dosáhl hodnocení samými A. Tento vysavač s hladkým a tichým provozem zajišťuje účinné odstranění
nečistot na jakémkoli povrchu, a to se třemi úrovněmi filtrace, které zachytí až 99,99 %*, se spotřebou energie
nižší až o 60 %** a s širokým příslušenstvím pro kompletní péči, které nejen vlastníkům domácích mazlíčků
nabízejí moderní řešení úklidu domácnosti i automobilu.

* Nejtišší mezi sáčkovými vysavači, kterým bylo pro evropský energetický štítek uděleno hodnocení 4A. V Evropě, září 2015  

 



VÝHODY PRODUKTU

Vysoce účinná sací hubice na všechny typy podlah
Silence Force 4A je vybaven novou hubicí Deep Clean Head, která účinně odstraňuje zašlapaný
prach z koberců, rohožek, dlažby, parket a všech ostatních typů podlah.

Mimořádně tichý
S hlučností pouhých 63 dB(A) při plném výkonu je Silence Force 4A nejtišším vysavačem třídy
4A***, který nabízí mimořádně vysoký komfort při použití.

FULL CARE model
Full Care model obsahuje kompletní sadu příslušenství pro dokonalý a efektivní úklid kdekoli v
domácnosti nebo v automobilu. Maxi turbokartáč, speciálně navržený pro majitele domácích
mazlíčků, kteří hledají efektivní metody, jak se zbavit zvířecí srsti, umožňuje rychlé a účinné
vysátí zvířecích chlupů usazených na koberci a čalouněném nábytku. Mini turbokartáč a hubici
na čalounění lze v automobilu použít na koberečky a sedadla. Nová 60 cm štěrbinová hubice
Precision Flex, umožňuje snadno vysát těžko dostupná místa v domácnosti (mezi nábytkem, v
úzkých rozích) nebo v automobilu (pod sedadly nebo v přihrádkách palubní desky). Vysoce
účinné filtry lépe zachycují alergeny a bakterie, které mohou zvířata přinést z venkovního
prostředí.

Nový velkokapacitní hygienický sáček na prach
Již žádná oblaka prachu při výměně sáčku díky novému sáčku Hygiene+ opatřenému
samozavírací klapkou: pohodlné a hygienické! Velký objem až 4,5 litru prachu umožňuje delší
provoz a méně častou výměnu.

Příslušenství vždy po ruce
S integrovaným kartáčkem Easy Brush na rukojeti a štěrbinovou hubicí v zadní části vysavače
Silence Force 4A je nejčastěji používané příslušenství vždy pohodlně po ruce.

Snadný přístup do těžko dostupných míst
Full Care model přináší novou štěrbinovou hubici Precision Flex, která je speciálně navržena
tak, aby dosáhla do těsných, úzkých a nedostupných míst. Díky své délce 60 cm zajistí tato
hubice přístup do všech míst a umožní dokonalé vysávání v domácnosti i v automobilu.

Pět nastavení výkonu
Pět poloh nastavení výkonu s LED podsvícením umožní jednoduše přizpůsobit výkon povrchu,
který právě vysáváte.



Další obrázky produktu

Vizuál 3D / 360°
Příručka pro rychlé použitíTištěný uživatelský návodDigitální uživatelský návodUživatelská příručka :

ReferenceReference
VirálníSprávné postupySpolečnostRecept a tipyPříručka pro rychlé použitíSrovnávacíProduktVideo :

POS sadaDigitální sadaPR sadaReklama v rádiuReklama v tiskuReklama v TV

Snadná manévrovatelnost
Díky čtyřem kolečkům otočným o 360° se vysavač Silence Force 4A může plynule pohybovat
všemi požadovanými směry.

Permanentní vysoce účinné filtry
Již není zapotřebí měnit filtry! Díky patentované technologii je High Efficiency filtr na výstupu
vzduchu u vysavače Silence Force 4A permanentní (pouze při použití originálních sáčků
Hygiene+ Rowenta).

Snadno přenosný
Ergonomická rukojeť pro snadné a bezpečné přenášení.

Ovládání výkonu na rukojeti
Výkon můžete pro větší pohodlí ovládat jak na rukojeti, tak na těle vysavače Silence Force 4A.

Záruka servisu po dobu 10 let
• Konstrukce pro snadný servis • Rychlá a nízkonákladová dodávka náhradních dílů po dobu 10
let • 6 500 servisních středisek na celém světě

 *** Nejtišší mezi sáčkovými vysavači, kterým bylo na energetickém štítku uděleno hodnocení 4A. V Evropě, září 2015
 
* Míra filtrace vysátého prachu   ** V porovnání s předcházející řadou vysavačů Rowenta o příkonu 2200W  

Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNOLOGIE
Typ technologie v sáčku

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Třída energetické účinnosti (A až G) A

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

Úroveň hluku [63 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
VÝKON

Příkon [750 W]
FILTRAČNÍ SYSTÉM

Úroveň (úrovně) filtrace 3

HEPA taška [x2]

[Type of Hygiene +] [Anti-odor]

Filtrace [Hygiene+ bag + foam + high efficiency filter]
KOMFORTNÍ POUŽÍVÁNÍ

Systém řízení výkonu Elektronický

Rukojeť Rukojeť Ergo Comfort Silence s funkcí Easy Brush

Zásuvka [EUR]

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 [4.5 L]

Přepravní rukojeť ANO

Ochrana Nárazník 360°
PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PODLAHU

Trubice Výsuvná kovová trubice

Kartáče na podlahu [Deep Clean Head]

Hubice Parquet Softcare ANO

Mini turbokartáč ANO

Maxi turbokartáč ANO

[PRECISION FLEX crevice tool] ANO

Nástavec na štěrbiny ANO

Kartáč na čalounění ANO
ROZMĚRY, BARVY A HMOTNOST

Barvy [Cigarillo]

[tech.char.country.origin] France
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LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2211400045

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

EAN ST : 3221614000454
EAN UC :

1 4 6 24
C20 : 360
C40 : 756
HQ4 : 882

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 570 x 380 x 358 (MM) 570 x 380 x 358 (MM) 1 200 x 800 x 2 282 (MM)

Hmotnost 10,86 (KG) 10,86 (KG) 281,64 (KG)


