
Płynne manewrowanie i swobodne przenoszenie
Doskonale wyważony uchwyt daje możliwość wygodnego podnoszenia i 
przenoszenia odkurzacza. Uchwyt został umieszczony na środku, aby ciężar 
rozkładał się równomiernie. Smukła konstrukcja sprawia, że odkurzacz jest 
bardziej zwrotny i łatwo nim manewrować. 

Odkurzacz przyjazny środowisku
Z dbałości o naszą planetę stworzyliśmy odkurzacz wykonany w 55% z 
materiałów pochodzących z recyklingu, bez uszczerbku dla jakości. PURE 
D8.2 SILENCE to naprawdę ekologiczny produkt.

Nasz najcichszy odkurzacz, zaledwie 57 dB(A)*
Innowacyjny system PureSound powoduje, że PURE 
D8.2 SILENCE to nasz najcichszy odkurzacz. Jest tak 
cichy, że możesz odkurzać bez obaw, nawet gdy Twoje 
dziecko śpi. 
*pomiar 57 dB(A) na dywanie zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 666/2013 8 lipca 2013
 & IEC 60704-2-1. Stan na listopad 2019 r.

Zawsze nieskazitelne rezultaty
Odkurzacz Pure D8.2 SILENCE posiada zupełnie nową 
ssawkę OneGo Power Clean do różnych powierzchni, z 
opcją zmiany ustawień, która doskonale zbiera 
wszystkie cząsteczki, niezależnie od rodzaju podłogi.

Automatyczna regulacja mocy
Technologia SmartMode automatycznie wykrywa rodzaj 
podłogi i dostosowuje do niej moc odkurzacza. Dzięki 
temu swobodnie i dokładnie odkurzysz dywany oraz 
podłogi twarde bez konieczności zmiany ustawień.

Dzięki wyposażeniu w wysokiej jakości zmywalny filtr, który skutecznie 
pochłania kurz, roztocza, pyłki i alergeny, powietrze w Twoim domu jest 
czystsze i zdrowsze.

Cicha moc odkurzania
astosowana w odkurzaczach Pure D8.2 SILENCE technologia sprawia, że to 
nasz najcichszy a zarazem wysoce wydajny odkurzacz tradycyjny. Z 
odkurzaczem Pure D8.2 SILENCE odkurzanie stanie się niezwykle ciche i 
przyjemne.

Funkcje

• Odkurzacz z workiem S-bag
• Elektroniczny wskaźnik zapełnienia worka
• Zintegrowane uchwyty
• Ruchoma rączka, ułatwiająca przenoszenie
• 2 worki na kurz
• Miękkie koła
• Rura dwuczęściowa
• Miękkie zderzaki
• Łatwo obracające się koła
• Wygodne uchwyty do przenoszenia pionowego i poziomego
• Ssawka do parkietu
• Klasyczny worek s-bag
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Typ Pure D8
Model PD82-4MG
Kolor szary
Roczne zużycie energii (średnie) 
[kWh] 21,4

Poziom hałasu [dB] (A) (IEC 60704-3) 57
Moc nominalna [W] 500
Filtr wylotowy zmywalny filtr Hygienie 12
Zasięg działania [m] 12
Wskaźnik zapełnienia worka elektroniczy
Typ worka s-bag klasyczny o dużej wydajności
Pojemność worka [l] 3,5
Liczba worków 1+1
Wskaźnik filtra nie
Filtr silnika podstawowy
Ssawki ssawka OneGo Power Clean
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] 9
Szerokość [mm] 300
Wysokość [mm] 246
Waga netto [kg] 7,19
Kod produktu (PNC) 900 258 492
Kod EAN 7332543693863

Specyfikacja techniczna

Odkurzacz workowy Pure D8 PD82-4MG SILENCE 57 dB

PD82-4MG

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/503041?signature=fd11fe89bdb159bdabef9bf7d8d2e79825f7971f26a9c280096e7bc86cd4fb74

