AD 4 PREMIUM
Odkurzacz kominkowy, ktory szybko i skutecznie usuwa zimny popiół. Wyposażony w innowacyjną technologię filtracji z
oddzielnym filtrem dużych zanieczyszczeń i płaskim filtrem falistym.

Numer katalogowy

1.629-731.0

■ System oczyszczania filtra ReBoost zapewnia niezmienną siłę ssącą
■ Z akcesoriami umożliwiającymi tradycyjne odkurzanie

Wyposażenie standardowe

Kod EAN

4054278242064

Klasa efektywności energetycznej

A+

Moc znamionowa

W

600

Pojemność zbiornika

l

17

Materiał zbiornika

Metal

Kabel zasilający

m

4

Średnica wyposażenia

mm

35

Natężenie

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Moc znamionowa

W

600

Waga bez akcesoriów

kg

5,3

Waga z opakowaniem

kg

9

Wymiary (dł. × szer. × wys.)

mm

365 × 330 × 565

Wąż ssący

m

1,7 / Metal, powlekany

Rury ssące

szt. × m /
mm

2 × 0,5 / 35 / Powlekany
chromem

Ssawka do odkurzania na sucho
Płaski filtr falisty

Żaroodporny
szt.

1 / Poliester, żaroodporny

Listwa odbojowa



Wygodny uchwyt



Hak na przewód zasilający



Uchwyt parkingowy na kolanko



Przechowywanie wyposażenia na
urządzeniu





Objęte dostawą.
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Dane techniczne

1-częściowy system filtrujący

■ System oczyszczania filtra aktywowany

■ Składa się z filtrów: płaskiego falistego,

przyciskiem na głowicy.
■ Wysoka siła ssania.
■ Możliwość odkurzania dużej ilości

zanieczyszczeń.

metalowego i do większych zanieczyszczeń.
Model AD 4 Premium dodatkowo posiada osobny
filtr wylotowy.
■ Łatwy demontaż filtra bez kontaktu z brudem.

Żaroodporny materiał, metalowy
zbiornik i wąż ssący
■ Maksymalne bezpieczeństwo odkurzania.
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System oczyszczania filtra ReBoost

AKCESORIA AD 4 PREMIUM
1.629-731.0

1

2

3

4

Numer
katalogowy

Opis

ODKURZACZE
Filtr
Płaski filtr falisty do odkurzaczy
kominkowych

1 6.415-953.0

Płaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych.



Filtr powietrza wylotowego do AD 4

2 2.863-262.0

Filtr powietrza wylotowego do odkurzacza kominkowego AD 4 Premium — aby zapewnić czyste
powietrze wylotowe.



Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy
kominkowych

3 2.863-004.0

Długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do
odkurzania zimnego popiołu z trudnodostępnych zakamarków w kominkach, piecach saunowych
czy grillach.



Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy AD

4 2.863-307.0

Długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do
odkurzania zimnego popiołu. Przeznaczona do wszystkich odkurzaczy oraz odkurzaczy
kominkowych z asortymentu Home & Garden.



Dysze

 Dostępne akcesoria.

 Bez szkodliwych rozpuszczalników.
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 Objęte dostawą.

