
Kompakt méret: egyszerű és kényelmes tárolás
A kompakt kivitel és a sokoldalú tárolhatóság azt jelenti, hogy az UltraFlex 
mindössze 40 cm széles helyet igényel a szekrényben. A tárolóhely méretéhez 
igazodóan elhelyezheti vízszintesen vagy függőlegesen is, és szükség esetén 
a tömlőt is leválaszthatja.

Egyszerűen üríthető portartály, könnyű kezelhetőség
A portartályt teljesen kiürítheti anélkül, hogy a porral és egyéb 
szennyeződésekkel kelljen érintkeznie. A portartály alján lévő nyílás 
megkönnyíti az összegyűlt por kezelését, az alján elhelyezett fedéllel 
szabályozhatja a portartály ürítését, ezzel elkerülve a kellemetlen porfelhőket. 

Motion Control System™: könnyű iráníthatóság
Egyenletes mozgás, könnyed fordulók és dinamikus 
haladás - a Motion Control System™ segítségével 
mindez biztosított, így a helyiségek közötti váltás 
egyszerűen és simán megvalósítható.

Multi Room System™: 12 méteres hatótávolság
A 12 méteres hatótávolságnak köszönhetően anélkül 
porszívózhatja fel a lakás különböző helyiségeit, hogy a 
hálózati vezetéket újra kellene csatlakoztatnia.

Turbo Cyclonic Technology™ a hatékonyabb 
takarításért 
Az eredményes porszívózásról a turbó ciklon 
technológia gondokodik azáltal, hogy megnöveli a 
szívóhatást, ennek köszönhetően a porfelszedés is 
hatékonyabb lesz. Szétválasztja a port és a levegőt, 
előbbit a portartály peremére terelve, hogy a tartály 
ürítése egyszerűbb legyen.

Product Benefits & Features

• Kompakt és könnyű
• Kétféle parkolóállás
• Puha borítású kerekek
• Interlock-os teleszkópos cső
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Modellnév EUFC81DB
Technológia porzsák nélküli
Éves energiafogyasztás (kWh) 0
Zajszint max, dB(A) 76
Márkanév Electrolux
Max teljesítmény (W) 750
Portartály űrtartalma (ha van), l 1.6
Porzsák típusa nincs
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 5.4

Termék súlya csomagolás és 
kiegészítők nélkül (kg) 5.3

Porzsák típusa None
Tartozék porzsák -
Kábelhossz (m) 9
Hatósugár (m) 12
Filter típusa Mosható Hygenie filter 12
Motorszűrő normál

Szívócső teleszkópos rozsdamentes acél - 
interlockos

Szívófej DustMagnet Silent szívófej
Turbo fej Nincs
Motoros szívófej Nincs
Egyéb szívófej Nincs
Nem beépített tartozékok kombinált kefe

Egyéb tartozékok nincs
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