
Kivételesen hosszú üzemidő
A legalacsonyabb fokozaton a 25,2 V Pure Q9-P modellek esetében akár 53 
perc.

7-szer hatékonyabb poreltávolítás a résekből* 
A zárt szívófej rendszer magasabb légsebességet alakít ki, mely hatékonyan 
távolítja el a port a legkeskenyebb helyekből is. *az előző EER77SSM 
modellhez képest

Egyenletes, stabil teljesítmény*
Élvezze a maximális teljesítményt a takarítás teljes időtartama alatt még akkor 
is, amikor a portartály telik!* *DMT (szabványos teszt) porral megtöltött 
portartállyal mérve, az IEC 5.1, 5.7 és 5.9 szerint, maximális teljesítmény 
beállítás mellett.

Csendesebb takarítás*
A kézi egység kivitelezése a maximális zajcsökkentést szolgálja, egy 
akadálymentes légáramtervezés és egy tompított kimeneti rész 
kombinációjával  *A kézi egység kivitelezése a hangteljesítményt a felére 
csökkenti.  3 dB(A) zajcsökkenés a hagyományos kézi porszívókhoz, így 
például az ERGORAPIDO ®-hoz viszonyítva, az ISO 3743

PowerPro hengeres szívóvej
PowerPro hengeres szívófej a keménypadló szakértője, a finomportól a 
nagyobb szennyeződésekig mindent egyből összeszed, és fényesíti a padlót.

Egy mozdulat. Kéznél van. Kész is van.
Nagy teljesítményű 2 az 1-ben álló porszívónk PowerPro hengeres szívófejjel 
van ellátva, amely a kemény padlókról kiváló teljesítménnyel távolítja el a 
nagyobb méretű szennyeződéseket és a legfinomabb porszemcséket is*, 
fáradságmentessé téve a takarítást. *az EER77SSM előző modellel 
összehasonlítva 

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-P vezeték nélküli kézi porszívó
PQ91-P50MB

https://www.sesame.electrolux.com/assetwebservice/P054871.image?defid=19&ext=.Png


Akkumulátor típusa Lítium
Feszültség (V) 25.2
Működési idő (min seb, kemény 
padlón, BRC nélkül), perc 53

BrushRollClean kefetisztítás No
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) 78
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-P vezeték nélküli kézi porszívó
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