
Technologia 360° Motion™ ułatwiająca odkurzanie 
w trudno dostępnych miejscach
Ulubione drobiazgi czynią mieszkanie bardziej 
przytulnym, ale także utrudniają sprzątanie. Dlatego 
odkurzacz PowerForce™ jest wyposażony w małe 
kółka, które doskonale sprawdzają się podczas 
odkurzania wokół przedmiotów i w trudno dostępnych 
miejscach.

Pokrywa 180° Access™ zapewniająca pełen dostęp 
i szybką wymianę worka na kurz
Skorzystaj z możliwości łatwej, szybkiej i niekłopotliwej 
wymiany worków na kurz. Pokrywa 180° Access 
zapewnia pełen dostęp do wnętrza odkurzacza, dzięki 
czemu wymiana worka na kurz trwa zaledwie kilka 
sekund.

System Power Pro™ umożliwiający łatwe 
odkurzanie wszystkich rodzajów podłóg
Odkurzacz PowerForce™ jest wyposażony w system 
Power Pro™, który zapewnia doskonałe efekty 
odkurzania. System Power Pro™ to połączenie 
wydajnego silnika i ssawki DustPro™, które pozwala na 
dokładne odkurzanie wszystkich powierzchni – zarówno 
dywanów, jak i twardych podłóg.

Nowy odkurzacz PowerForce™ do wygodnego odkurzania wszystkich 
rodzajów podłóg. Rozwiązanie Power Pro System™ to gwarancja doskonałych 
efektów odkurzania i wygody obsługi. Doskonały do odkurzania tapicerki, 
schodów czy poduszek. W zestawie znajduje się również szczotka PET, która 
posiada wykończenie z pluszu. Doskonale czyści

Łatwe odkurzanie wszystkich rodzajów podłóg
Odkuracz do wszystkich rodzajów z systemem Power Pro™ oraz technologią 
360⁰ motion, zapewniający doskonałe efekty sprzątania bez wysiłku.

Funkcje

• Odkurzacz z workiem S-bag
• Elektroniczny wskaźnik zapełnienia worka
• Zintegrowane uchwyty
• Regulacja mocy pozwala wybrać odpowiedni poziom, aby oszczędzać 
energię i jak najmniej hałasować.
• Rura dwuczęściowa
• Ssawka do tapicerki
• Miękkie zderzaki
• Przedni uchwyt
• Ssawka do parkietu
• Klasyczny worek s-bag

Odkurzacz workowy PowerForce EPF63EB-S

EPF63EB-S
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Typ PowerForce
Model EPF63EB-S
Kolor czarny
Roczne zużycie energii (średnie) 
[kWh] 27

Poziom hałasu [dB] (A) (IEC 60704-3) 76
Moc nominalna [W] 700
Filtr wylotowy zmywalny filtr Hygienie 12
Zasięg działania [m] 9
Wskaźnik zapełnienia worka mechaniczny
Typ worka s-bag klasyczny o dużej wydajności
Pojemność worka [l] 3,5
Liczba worków 1+0
Wskaźnik filtra nie
Filtr silnika podstawowy
Ssawki DustPo™ Silent
Ssawka turbo nie
Funkcja delikatnego startu tak

Rury teleskopowa, stal szlachetna, z 
blokadą, 32mm

Zintegrowane akcesoria brak
Zdalne sterowanie nie
Dodatkowe ssawki Partketto Pro z blokadą
Zwijacz kabla tak

Długość przewodu [m] 6
Szerokość [mm] 293
Wysokość [mm] 238
Waga netto [kg] 5,98
Kod produktu (PNC) 900 258 378
Kod EAN 7332543617005

Specyfikacja techniczna
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