
BrushRollClean™ kefetisztító technológia
Felejtse el a porszívó forgókeféjének kézi megtisztítását a hajszálaktól és 
rostoktól. Az Ergorapido porszívó szabadalmaztatott BrushrollClean™ 
kefetisztító technológiája egyetlen pedálmozdulatra automatikusan elvégzi ezt 
a feladatot!

Hosszú üzemidejű Lithium TurboPower akkumulátor
Nagyobb teljesítmény, hosszabb üzemidő - ezt nyújtja Önnek a hatékony 
Lithium TurboPower akkumulátor, mely könnyű, egyszerűen kezelhető és 
kétszer olyan hosszú működési időt garantál a nikkel-kadmium technológiához 
képest. A gyorsan és egyszerűen újratölthető akkumulátor akár 30 perces 
porszívózást is lehetővé tesz (alacsony

2 az 1-ben álló porszívó kivehető kézi egységgel
Élvezze az egyedülálló rugalmasság és a funkcionális 
formaterv előnyeit. Akár nagyobb kiterjedésű felületet, 
akár egy apró részt kell megtisztítania, az Ergorapido 
hatékonyságára mindig számíthat. Az egyszerűen 
leválasztható kézi egység használatával könnyedén 
tisztává varázsolhatja a konyhaasztalt,

Easysteer™ - 180°-os mozgástartomány
A 180°-os EasySteer™ mozgástartomány, az 
ergonomikus formaterv, a kifinomult szívófej és a 
nagyméretű hátsó kerekek minden felületen 
zökkenőmentes haladást és fordulást, gondmentes 
porszívózást ígérnek. A két teljesítményfokozattal 
könnyedén alkalmazkodhat a különböző 
felülettípusokhoz. A takarítás

Animal Care tisztítófej állatszőr felszedéséhez
A motoros Ergorapido Animal Care szívófej könnyedén 
szedi fel a szennyeződéseket és az állatszőrt.

Hosszú üzemidejű Lithium TurboPower akkumulátor
Nagyobb teljesítmény, hosszabb üzemidő - ezt nyújtja Önnek a hatékony 
Lithium TurboPower akkumulátor, mely könnyű, egyszerűen kezelhető és 
kétszer olyan hosszú működési időt garantál a nikkel-kadmium technológiához 
képest. 

Product Benefits & Features

• Töltésjelző lámpa
• Vezeték nélküli, újratölthető
• Kivehető kefe
• DustSpotter™ LED-fények
• Kézközelben a tartozékok
• Ciklon rendszerű szűrőtechnológia 
• Li-Ion akkumulátor - hosszú élettartam és magasabb tisztítási teljesítményt 
nyújt
• Lítium akkumulátor
• Megáll a lábán

Ergorapido vezeték nélküli  kézi porszívó
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Akkumulátor típusa Lítium
Feszültség (V) 18
Működési idő (min seb, kemény 
padlón, BRC nélkül), perc 45

BrushRollClean kefetisztítás Yes
LED világítás a szívófejen Igen
Turbókefe van
Résszívófej Van
Portalanító ecset Van
Egyéb tartozékok Nincs megadva
Egyéb tartozékok állatszőr kefe
Szűrés dupla szűrés
Szín Piros metál
Tárolás töltőállványon
Portartály űrtartalma (l) 0.5
Zajszint (dBA) 79
Töltési idő (h) 4
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 3.42

Teljes készülék súlya (kg) 2.48
Morzsaporszívó súlya (kg) 1.08
Teljes magasság (mm) 114,5

Product Specification
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