
Brush Roll Clean technológia: automatikus forgókefe tisztítás
A forgókefe tisztítása sosem volt még ilyen egyszerű. Egyetlen 
gombnyomásra, automatikusan megtisztítja a porszívó forgókeféjét a 
rátekeredett haj- és egyéb szálaktól.

Készüléken tárolható tartozékok
A finompor kefe és a résszívófej együtt gondoskodnak arról, hogy Önnek ne 
kelljen másik eszköz után nyúlnia, ha a sarkok takarítására kerül a sor. Amikor 
nincsenek használatban, a porszívó testén tárolhatók, így minden feladathoz 
karnyújtásnyira lesz a megfelelő eszköz.

Ergonomikus kialakítás a kényelmes takarításért
A Well Q6 vezeték nélküli porszívó ergonomikus 
kialakítása a praktikus markolattal és alacsony 
súlyponttal még könnyebbé és kényelmesebbé teszi a 
padlótisztítást. 
A morzsaporszívó dupla markolata pedig a padló feletti 
felületek, a magasabban lévő részek takarítást teszi 
kényelmesebbé.

Ötlépcsős levegőszűrés
A tökéletesen tiszta otthoni környezetért az E10 
szűrőanyaggal felszerelt 5-lépcsős szűrőrendszer 
gondoskodik, amely képes eltávolítani az 1µm-nél 
nagyobb mikrorészecskék akár 99,99%-át***.

Egyenletes teljesítmény*, hosszabb ideig
A tengelyirányú, ciklonrendszerű technológia garantálja 
a kompromisszumok nélküli teljesítményt a takarítás 
során, még akkor is, ha a portartály már megtelt.**Akár 
45 perces üzemidő annak érdekében, hogy Ön 
nagyobb területet takaríthasson ki.

Sokoldalú álló porszívó. Mindig kéznél van. 
A vezeték nélküli Well Q6 álló porszívó könnyű hozzáférést biztosít a kézi 
egységhez és a géptesten tárolható tartozékokhoz, ezáltal lehetővé teszi a 
különböző felületek közti váltást, így egy pillanat alatt a padló takarításáról 
áttérhet a nehezen elérhető területek tisztítására, majd vissza.

Product Benefits & Features

• Vezeték nélküli, újratölthető
• Kivehető kefe
• DustSpotter™ LED-fények
• Ciklon rendszerű szűrőtechnológia 
• Li-Ion akkumulátor - hosszú élettartam és magasabb tisztítási teljesítményt 
nyújt
• Lítium akkumulátor
• Megáll a lábán

Well Q6 vezeték nélküli álló porszívó, 45 perc
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Akkumulátor típusa Lítium
Feszültség (V) 18
Működési idő (min. sebességgel, 
kemény padlón, BRC nélkül), perc 45

Működési idő  (max. sebességgel, 
kemény padlón, BRC nélkül), perc 13

BrushRollClean kefetisztítás Igen
LED világítás a szívófejen Igen
Résszívófej Nem
Portalanító ecset Igen

Egyéb tartozékok Teleszkópos cső, felületi finompor 
kefe, hajlított finompor kefe

Szűrés mosható szűrő
Szín Farmerkék
Tárolás töltőállványon
Portartály űrtartalma (l) 0,3
Zajszint (dBA) 79
Töltési idő (h) 4,5
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 3.67

Teljes készülék súlya (kg) 2.8
Morzsaporszívó súlya (kg) 0.8
Teljes magasság (mm) 110,5
Teljes szélesség (mm) 25,5

Product Specification
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