
A BedProPower™ UV+ szívófej UV fénnyel gondoskodik a higiénikus, 
tiszta ágyról
Eltávolítja a finom port és az akár 1,0µm-nél nagyobb****** méretű 
részecskéket, így az ehhez hasonló méretű polleneket, baktériumokat, ágy- és 
poratkákat, az ágyak és kanapék higiénikusabb tisztasága érdekében.

Az 5-lépcsős szűrőrendszer a por akár 99,9%-át eltávolítja*****
Az 5-lépcsős szűrőrendszerünk a 0,3-10 μm***** mikroszemcse méretű 
részecskék akár 99,9%-át is képes eltávolítani, hogy otthona mindig 
optimálisan tiszta legyen.

A legjobb tisztítási teljesítmény** kategóriájában*** 
Élvezze az erős szívóerőt és a nagy sebességű motort, 
amely pillanatok alatt, egyszerűen pormentes padlót 
biztosít.

Hosszú akkumulátor-üzemidő, kompakt méret
Ergonomikus, kompakt kialakítás, meggyőző 
teljesítménnyel. Újonnan tervezett akkumulátorunk még 
hosszabb üzemidőt biztosít még több porszívózáshoz – 
akár 50 percnyi üzemidő egyetlen töltéssel.****

Könnyű kialakítás, kiváló teljesítmény
Könnyű (mindössze 2,2 kg súlyú*) és nagy 
teljesítményű vezeték nélküli porszívónk sokkal 
könnyebbé teszi a takarítást. Ergonomikus, kompakt 
kialakításával a padlótól a mennyezetig manőverezhet 
takarítás közben.

Nagy teljesítmény, kis súly
A Hygienic 700 vezeték nélküli porszívó teljes otthonát képes tisztává tenni, a 
legapróbb résekig. Ismerje meg ezt az erős, nagy teljesítményű porszívót, 
mely egy igazán környezettudatos választás, mivel a műanyag részeinek 60%-
a újrahasznosított.

Product Benefits & Features

• Kivehető kefe
• DustSpotter™ LED-fények
• Ciklon rendszerű szűrőtechnológia 
• Li-Ion akkumulátor - hosszú élettartam és magasabb tisztítási teljesítményt 
nyújt
• Lítium akkumulátor

Hygienic 700 40 perc
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Akkumulátor típusa Lítium
Feszültség (V) 14.4
Működési idő (min. sebességgel, 
kemény padlón, BRC nélkül), perc 40

Működési idő  (max. sebességgel, 
kemény padlón, BRC nélkül), perc 10

BrushRollClean kefetisztítás Nem
LED világítás a szívófejen Igen
Résszívófej Igen
Portalanító ecset Igen
Egyéb tartozékok nincs
Szűrés dupla szűrés
Szín Fehér (kagylóhéj)
Tárolás Wall Mounting
Zajszint (dBA) 80
Töltési idő (h) 4,5
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 3.24

Teljes készülék súlya (kg) 2.2
Morzsaporszívó súlya (kg) 1.3
Teljes magasság (mm) 100,8
Teljes szélesség (mm) 25,9
Teljes mélység (mm) 25
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