
Otthonát egészségesebben, a levegőt tisztábban tartja takarítás közben.
A mikroszennyeződések* akár 99,9%-át eltávolítja, hogy otthona tisztább és 
egészségesebb lehessen. 

Akár 55 perc folyamatos üzemidő** a kényelmes takarítás érdekében
Porszívózza ki az egész lakást egyetlen feltöltéssel Tapasztalja meg az 
egyetlen feltöltéssel elérhető 55 perces üzemidő* előnyeit, és élvezze a 
kényelmes, megszakítás nélküli takarítást. 

Gyors, kényelmes takarítás a levehető 2 az 1-ben 
egységgel.
Tapasztalja meg az egyszerűen használható porszívó 
előnyeit, mely ergonomikus kialakításának 
köszönhetően kényelmessé teszi a takarítást.  A kézi 
egység könnyedén leválasztható a porszívóról a kisebb 
vagy nehezen elérhető területek megtisztításához, 
ezzel alkalmazkodva a tisztítandó felülethez. 

A padló felmosásának egyszerűbb módja
A PowerPro tisztítófej hatékonyan felmossa padlóját, és 
forgókeféjével a makacs szennyeződéseket is 
eltávolítja.

Hatékony porszívó a tisztább, higiénikusabb 
otthonért.
Az Electrolux vezeték nélküli porszívó hatékony, látható 
eredményt biztosít bármilyen felületen. A port és a 
finom szennyeződéseket mindenhonnan eltávolítja.

Egyszerűen használható porszívó, alkalmazkodó teljesítménnyel
Az 500 vezeték nélküli porszívó az egyszerű kezelhetőség mellett nagyszerű 
teljesítménnyel büszkélkedik. A kézi egység és a kiegészítők leválaszthatók, 
így a porszívózás egyszerűen hozzáigazítható bármilyen felülethez. Minden 
modell a fenntarthatóság jegyében, újrahasznosított műanyag 
felhasználásával készül.*

Product Benefits & Features

• Kivehető kefe
• DustSpotter™ LED-fények
• Ciklon rendszerű szűrőtechnológia 
• Li-Ion akkumulátor - hosszú élettartam és magasabb tisztítási teljesítményt 
nyújt
• Lítium akkumulátor
• Megáll a lábán
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Akkumulátor típusa Lítium
Feszültség (V) 25.2
Működési idő (min. sebességgel, 
kemény padlón, BRC nélkül), perc 55

Működési idő  (max. sebességgel, 
kemény padlón, BRC nélkül), perc 15

BrushRollClean kefetisztítás Igen
LED világítás a szívófejen Igen
Résszívófej Igen
Portalanító ecset Igen
Egyéb tartozékok nincs
Szűrés mosható szűrő
Szín Farmerkék
Tárolás töltőállványon
Zajszint (dBA) 80
Töltési idő (h) 4,5
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 4.5

Teljes készülék súlya (kg) 3.05
Teljes magasság (mm) 110,5
Teljes szélesség (mm) 25,5
Teljes mélység (mm) 14
Kéziporszívó magassága (mm) 44
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