
FlowMotion™ 3-in-1 szívófej a trükkös felületek egyszerű eléréséhez
Kanapék, szűk sarkok, nehezen elérhető helyek. Bármilyen kihívással is 
szembesül, az FlowMotion™ 3-in-1 minden feladatra tökéletesen felkészült. 
Szükség esetén könnyedén válthat a kefés, a réstisztító vagy a kárpittisztító 
fejek között, és amikor végzett, egyszerűen elrejtheti azt a készülék 
belsejében.

Silent Air Technology™ a szinte hangtalan 
működés garanciája
Porszívózás anélkül, hogy bárkit is zavarnánk - erről 
gondoskodik az innovatív Silent Air Technology™ 
technológia. Az UltraOne továbbfejlesztett, csendes 
tömlővel, és halk, de rendkívül hatékony FlowMotion 
Extreme szívófejjel rendelkezik. Ennek köszönhető a 
mindössze 66 dB-es zajszint.

Kivételes kezelhetőség a felfordulásmentes 
takarítás érdekében.
Könnyebb, jobban irányítható és egyszerűbben 
tárolható. A porszívózás általában felfordulással jár. A 
Multi Room System™ rendszerrel, az egyszerűen 
cserélhető szűrővel és a 9 m hosszú kábellel az 
UltraOne megkönnyíti a takarítást. Az otthon tisztább 
levegője érdekében Allergy Plus szűrővel is

Osztályában egyedülálló tisztítási hatékonyság, és 
optimalizált légáramlás.
A rendkívüli porfelszívási teljesítmény mögött nem 
csupán a nagy teljesítményű motor áll, hanem a 
hatékony FlowMotion™ Silent szívófej is. A szívófejtől a 
kimenő szűrőig az UltraOne teljes légcsatornája 
tökéletesen szigetelt és a nagy hatékonyságú 
porszívózáshoz optimalizált. 

Product Benefits & Features

• Porzsáktelítettség jelző
• Kétféle parkolóállás
• 2 porzsák
• Teljesítményszabályozó
• Puha borítású kerekek
• AeroPro alumínium teleszkópos cső
• Lágy ütköző
• Könnyen guruló puha kerekek
• s-bag® Ultra Long Performance 

UltraOne csendes porzsákos porszívó
EUOC94DB
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Modellnév EUOC94DB
Technológia porzsákos
Éves energiafogyasztás (kWh) 26.8
Zajszint max, dB(A) 66
Márkanév Electrolux
Max teljesítmény (W) 850
Porzsák típusa S-bag hosszú élettartamú
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 7.92

Termék súlya csomagolás és 
kiegészítők nélkül (kg) 5.8

Porzsák típusa S-BAG
Tartozék porzsák 1+1 db
Kábelhossz (m) 9
Hatósugár (m) 12
Filter típusa mosható Allergy Plus
Motorszűrő normál
Szívócső Aeropro teleszkópos cső
Szívófej FlowMotion (high)
Turbo fej Nincs
Motoros szívófej Nincs
Egyéb szívófej Aeropro parkettafej
Integrált tartozékok 3-az-1-ben kombinált kefe
Nem beépített tartozékok nincs megadva
Egyéb tartozékok nincs

Product Specification

UltraOne csendes porzsákos porszívó
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