
Öntisztító Brush Roll Clean technológia
A Brush Roll Clean kefetisztító technológia egyetlen gombnyomásra, 
automatikusan megtisztítja a porszívó forgókeféjét a hajszálaktól. A pedál 
érintésével a tisztítás automatikusan elindul – még kikapcsolt állapotban is!

Kivételesen hosszú üzemidő 
3 teljesítményfokozat közül választhat, és akár 54 percig is porszívózhat. Ha 
pedig valamiért félbe kell hagynia a takarítást, a memória funkció megjegyzi az 
utolsó beállításokat, így Ön ott folytathatja a porszívózást, ahol abbahagyta. 

Nincs teljesítményveszteség*
A ciklon rendszernek köszönhetően a porszívó akkor 
sem veszít a teljesítményéből, ha használat közben 
megtelik a tartály. A beszívott levegőből leválasztja a 
porszemcséket, így a szűrők kevésbé tömődnek el és 
ritkábban kell őket tisztítani. 
*Az IEC 5.1, 5.7 & 5.9 rendelet alapján maximális

Maximális teljesítmény* – minimális zaj**
A kéziporszívó egységet úgy terveztük meg, hogy 
használat közben a lehető legcsendesebb legyen. A 
levegő beszívása és kifújása során is alacsony marad a 
zajszintje, miközben egyáltalán nem veszít a 
teljesítményéből. A hagyományos kézi porszívókhoz 
képest fele annyira hangos, mindössze 73 dB(A) a

Grab & Go töltő
Ha lemerült a készülék, csúztassa a töltőállomásra. 
Amint feltöltődött, egyszerűen letolhatja a porszívót a 
markolatánál fogva, és már szaladhat is végig vele a 
lakásban.

Grab & Go töltő
A Pure Q9 az eddigi legelegánsabb, legcsendesebb és legegyszerűbben 
kezelhető vezeték nélküli álló porszívónk, mely sokféle felület takarítására 
alakalmas. Könnyű és sokoldalú – egyszerűen élmény vele a takarítás. 

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

Pure Q9 vezeték nélküli kézi porszívó
PQ91-50MB
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Akkumulátor típusa Lítium
Feszültség (V) 25.2
Működési idő (min seb, kemény 
padlón, BRC nélkül), perc 55

BrushRollClean kefetisztítás Yes
LED világítás a szívófejen Igen
Turbókefe van
Résszívófej Van
Portalanító ecset Van
Egyéb tartozékok Van
Egyéb tartozékok extra hosszú résszívó kefe
Szűrés mosható szűrő
Tárolás töltőállványon
Portartály űrtartalma (l) 0.3
Zajszint (dBA) 76
Töltési idő (h) 4
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 0

Teljes készülék súlya (kg) 2.75
Teljes magasság (mm) 110,15
Teljes szélesség (mm) 25,61
Teljes mélység (mm) 13,16

Product Specification

Pure Q9 vezeték nélküli kézi porszívó
PQ91-50MB


