
Automatikusan beállítja a teljesítményt az optimális eredmény érdekében 
Az automatikus üzemmód automatikusan beállítja a szívóteljesítményt a felület 
típusától függően, optimalizálva az energiafelhasználást. Élvezze a 
zökkenőmentes átmenetet a csempéről a fapadlóra és a szőnyegre.

Porszívózzon még tovább az erőteljes akkumulátornak köszönhetően.
Szabaduljon meg még több piszoktól, törmeléktől és finom portól a takarítások 
során! Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú motorunk bármilyen felületen 
kiváló eredményt biztosít.

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.

Meggyőző teljesítmény könnyű súly mellett
Az Ultimate 700 vezeték nélküli porszívó a legkönnyebb modellünk, súlya 
mindössze 2,2 kg*, és elég erős ahhoz, hogy otthonának minden felületét 
könnyedén kezelje. Tudatosabb választás, mivel a felhasznált műanyagok 
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

Ultimate 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 Farmerkék
Tárolás Wall Mounting
Zajszint (dBA) 80
Töltési idő (h) 4,5
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 2.81

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

Product Specification
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