Akumulátorový vysavač PURE Q9-P
PQ91-P50MB

Tyčový vysavač Pure Q9
Vysavač Pure Q9-P, s výjimečným designem, byl navržený s ohledem na
maximální snížení hluku a aby vám ulehčil vysávání. Jeho plný výkon můžete
využívat až 53 minut na jedno nabití baterie.

Specifikace a benefity
PowerPro Roller - expert na tvrdé podlahy
PowerPro Roller efektivně odstraňuje jemný prach i velké částice. Uzavřený
systém hubice vytváří vyšší rychlost vzduchu a tím zabezpečí 7-krát větší
účinnost sběru prachu v štěrbinách*. Kartáč PowerPro je zárukou vynikajících
výsledků na tvrdých podlahách.
*Ve srovnání s předchozím modelem ZB3013

Bez ztráty výkonu během vysávání*
Pure Q9 si díky cyklónovému systému zachovává plný
výkon po celou dobu vysávání, dokonce i po naplnění
nádoby na prach.* Zároveň účinněji odděluje částečky
prachu z nasávaného vzduchu, tím zabezpečuje menší
ucpávání a potřebu čištění filtrů.
*Měřeno s nádobou na prach naplněnou prachem DMT

Tišší vysávání**
Vysavač byl navržený s důrazem na nižší hlučnost.
Díky kombinaci plynulého proudění vzduchu a
tlumenému výfuku vzduchu jsme dosáhli jeho
maximálního snížení a Pure Q9 je naším nejtišším
tyčovým vysavačem.
**Hlučnost ruční jednotky se snížila na polovinu.
Redukce o 3 dB(A) ve srovnání např. s
7-krát účinnější sběr prachu ***
Uzavřený systém v hubici zabezpečuje vyšší rychlost proudění vzduchu a
účinně odstraňuje prach i v těch nejužších prostorech. *** V porovnání s
předchozím modelem EER77SSM.
Výjimečná doba výkonu****
Můžete si vybrat ze třech úrovní výkonu a vysávat až 53 minut (v minimálním
režimu). Pokud potřebujete vysávání přerušit, Pure Q9 si zapamatuje poslední
nastavení, abyste mohli pokračovat tam, kde jste skončili.

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

Akumulátorový vysavač PURE Q9-P
PQ91-P50MB
Technická specifikace
Čas nabíjení (h)
Velikost prachové nádoby (l)
Typ filtrace
Hmotnost (kg)
Maximální sací síla (W)
Výdrž baterie - nízký/maximální výkon
(min)
Výdrž baterie vysavače - nízký výkon
(min.)
Výdrž baterie vysavače - normální
výkon (min.)
Výdrž baterie vysavače - vysoký
výkon (min.)
Kartáč PowerBrush
Hluk (dB)
Výška (cm)
Hloubka (cm)
Šířka (cm)
Technologie
Uložení
Typ baterií
Počet článků baterií
Napájecí napětí (V)
Kód produktu (PNC)
EAN kód produktu

4
0.3
Omyvatelný výfukový pěnový filtr
3.57
30
53 / 14
53
25
14
Ano
78
110,15
25,61
13,16
Bezsáčkový
Nabíjecí stojánek
Li-ion
7
25.2
900 277 510
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