VC 2

VC 2, 1.198-101.0, 2017-10-26

Với thiết kế kiểu dáng đẹp và kích thước gọn nhẹ, máy hút bụi VC 2 là thiết bị lý tưởng cho
các hộ gia đình hiện đại. Dễ sử dụng & độ ồn thấp. Máy có hệ thống túi lọc bụi được thiết
kế thân thiện với người dùng: túi sau khi đầy bụi có thể dễ dàng được tháo bỏ mà không
cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Phụ kiện được bảo quản ngay trên thân máy giúp tránh thất
lạc và công việc làm sạch luôn tiện lợi. Bộ lọc khí thải HEPA 12 được thiết kế chống phát
thải bụi tối thiểu nhằm đảm bảo không khí luôn trong sạch - lý tưởng những người có tiền
sử dị ứng. Máy hút bụi VC 2 không chỉ làm sạch hiệu quả sàn nhà và thảm mà còn hút bụi
hiệu quả ở các góc, cạnh và các nơi khó với tới khác.

VC 2

 Túi lọc dễ tháo rời
 Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)
 Độ ồn thấp
Mã đặt hàng

1.198-101.0

Công suất nạp (W)

1100

Bán kính vận hành

7,5

Dung tích túi lọc (L)

2,8

Độ ồn

78

Loại dòng điện (Ph.)

220–240 / 50–60

Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)

5,2

Kích thước (D x R x C)

435 × 288 × 249

Ống hút

1,5 / Tay cầm khớp cong

Bộ kẹp mềm trên tay cầm
Ống hút kiểu ống lồng




Túi lọc bụi

Vải nỉ

Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)








Thu dây tự động
Chức năng khóa bánh xe
Đầu hút khe
Bàn lau sàn
Đầu hút bàn chải

  Có bao gồm khi giao hàng     
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VC 2
1.198-101.0

1

2

3

Mã đặt hàng

4

5

6

Menge

Bộ lọc
Filter bags fleece set 5 St.

1 2.863-236.0

5



Bộ phụ kiện
VC Cleaning Kit

2 2.863-255.0



Đầu hút
3 4.130-172.0

1

4 4.130-177.0

1

5 6.906-755.0

1

6 2.903-001.0

1
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