
Kényelmesen hordozható, könnyen irányítható
A porszívó az ergonomikus fogantyú segítségével kényelmesen felemelhető. A 
fogantyút középre helyeztük, így a porszívó súlya egyenletesen oszlik el, 
amikor felviszi a lépcsőn, vagy berakja a helyére.

55%-ban újrahasznosított műanyagból készül
Svéd vállalatként a fenntarthatóság része a genetikai kódunknak. A Pure D8.2 
porszívó 55%-ban újrahasznosított műanyagból készül, ugyanakkor minőség 
és teljesítmény tekintetében nem köt kompromisszumot. Csatlakozzon 
hozzánk, törődjön Ön is a környezetével.

PureSound rendszer - szuper csendes porszívózás 
minden felületen: 57 dB(A)*
Takarítson hihetetlenül halkan, az eddigi 
legcsendesebb porszívónkkal. A fejlett motor, a 
hatékony szigetelés és a speciális szívófej innovatív 
kombinációjának köszönhetően csupán 57 dB(A) a 
porszívó zajszintje. Így Ön bármikor porszívózhat 
anélkül, hogy ezzel másokat zavarna.*A 2013. július 8-i

OneGo PowerClean szívófej - makulátlan tisztaság 
padlón és szőnyegen
A Pure D8.2 porszívó OneGo PowerClean szívófeje 
maximális hatékonysággal szedi össze a 
szennyeződéseket minden felületről. A finom port és a 
nagyobb kosz szemcséket is maradéktalanul eltávolítja 
a földről. Speciális formájának köszönhetően 
akadálymentesen takaríthat vele keménypadlón és a 
szőnyegen

SmartMode technológia - automatikus szívóerő-
szabályozás minden felületen
Hatékony és intelligens porszívózás a Pure D8.2 
készülékkel. A fejlett SmartMode technológia 
segítségével a porszívó érzékeli, hogy milyen felületen 
takarít éppen, és automatikusan ahhoz igazítja a 
szívóerőt. így Ön akadálytalanul porszívózhat 
szőnyegen, parkettán vagy járólapon egyaránt.

Az eddigi legcsendesebb porszívónk
A PURE D8.2 porszívóval új élmény a takarítás. Fejlett  megoldásaival, a 
SmartMode technológiával, a PureSound rendszerrel és az egyedi OneGo 
PowerClean szívófejjel páratlanul intelligens és csendes segítőtárs otthona 
takarításában.

Product Benefits & Features

• Porzsákos porszívó s-bag®-gel
• Porzsáktelítettség jelző
• Kétféle parkolóállás
• Mozgatható fogantyú
• 2 porzsák
• Puha borítású kerekek
• 2 db szívócső
• Lágy ütköző
• Könnyen guruló puha kerekek

Pure D8.2 szuper csendes porzsákos porszívó

PD82-4MG
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Modellnév PD82-4MG
Technológia porzsákos
Éves energiafogyasztás (kWh) 21.4
Zajszint max, dB(A) 57
Szín Szürke
Márkanév Electrolux
Max teljesítmény (W) 600
Szívóerő (max), kPa 19.6
Levegőátfolyás (max), l/s 26
Porzsák típusa S-bag hosszú élettartamú
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 7.19

Termék súlya csomagolás és 
kiegészítők nélkül (kg) 5

Porzsák típusa S-BAG
Tartozék porzsák 1+1 db
Kábelhossz (m) 9
Hatósugár (m) 12
Filter típusa Mosható Hygenie filter 12
Motorszűrő normál

Szívócső teleszkópos rozsdamentes acél - 
interlockos (32mm)

Szívófej OneGo Power kefe
Turbo fej None
Motoros szívófej Nincs

Egyéb szívófej ParkettoPro Interlock csatlakozóval
Nem beépített tartozékok 3 az 1-ben tartozék
Egyéb tartozékok nincs

Product Specification
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