
Egyszerűen manőverezhető
A gumiborítású, nagyméretű kerekek kényelmessé teszik a porszívó 
mozgatást, és védelmet nyújtanak a felületeknek, hogy a takarítás mindig 
zökkenőmentes legyen.

Kompakt kialakítás, egyszerű tárolás
A kompakt méret és a függőleges, illetve vízszintes tárolás lehetősége 
kényelmesebbé teszi a porszívó tárolását, mivel a készülék kevesebb helyet 
foglal.

Kompromisszumok nélküli teljesítmény
A ciklontechnológia biztosítja a kompromisszumok 
nélküli teljesítményt még akkor is, ha a portartály 
megtelt. Fenntartja a kezdeti tisztítási teljesítmény akár 
99%-át a portartály telítettsége esetén is – az IEC 
62885-2 szabvány 1.0 verziója szerint; 5.1, 5.7 és 5.9 
teljesítménybeállításnál.

Hatlépcsős szűrőrendszer
A 6-lépcsős szűrőrendszer kiszűri az 1 mikrométernél* 
nagyobb szennyeződések akár 99,99%-át is, így a 
kibocsátott levegő sokkal tisztább lesz. 
*Az EN60312-1-2017 európai szabványnak megfelelő, 
1 mikrométernél nagyobb szennyeződéseken végzett 
belső tesztek alapján.

Portartályürítés két lépésben, gyorsan
Egyszerűen kezelhető készülék kétlépéses, ellenőrzött 
ürítéssel, ami minimalizálja a por kiszóródását az ürítés 
során.

Kiváló teljesítmény. Az Ön kényelmére tervezve.
Az ergonomikus kialakítású ANIMAL 600 porzsák nélküli porszívó innovatív 
ciklon technológiával rendelkezik. A porszívó hatékonysága kiemelkedő, 
portartály ürítése pedig egyszerű és gyors. Az állatszőr eltávolítását segítő 
készlettel könnyen összeszedhető a házi kedvencek szőre a szőnyegről és a 
kárpitokról.

Product Benefits & Features

• Porzsák nélküli porszívó
• Kétféle parkolóállás
• Teljesítményszabályozó
• Puha borítású kerekek
• 2 db szívócső

600 Porzsák nélküli porszívó gazdiknak

EL61A4UG
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Modellnév EL61A4UG
Technológia porzsák nélküli
Éves energiafogyasztás (kWh) 24.9
Zajszint max, dB(A) 74
Szín Szürke
Márkanév Electrolux
Max teljesítmény (W) 700
Szívóerő (max), kPa 18
Levegőátfolyás (max), l/s 29
Porzsák típusa nincs
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 7.73

Termék súlya csomagolás és 
kiegészítők nélkül (kg) 5.4

Kábelhossz (m) 9
Hatósugár (m) 12
Filter típusa Mosható Hygenie filter 12
Motorszűrő 3D többrétegű filter

Szívócső teleszkópos rozsdamentes acél - 
interlockos (32mm)

Szívófej DustMagnet szívófej
Turbo fej Igen
Motoros szívófej Nincs
Egyéb szívófej ParkettoPro Interlock csatlakozóval
Integrált tartozékok tartozéktartó a csövön

Nem beépített tartozékok 3 az 1-ben tartozék
Egyéb tartozékok Állatszőr kefe & széles résszívó fej

Product Specification

600 Porzsák nélküli porszívó gazdiknak

EL61A4UG


