
Płynne i łatwe odkurzanie dzięki zwrotnym kołom.
Duże, zwrotne koła usprawniają manewrowanie na różnych podłogach. 12-
metrowy zasięg pozwala odkurzać kilka pomieszczeń bez konieczności 
przepinania wtyczki.

Przyjazny dla środowiska 
Aż 50% plastiku wykorzystanego do produkcji odkurzacza pochodzi z 
recykklingu, a dołączona instrukcja, drukowana jest na papierze z makulatury. 
Odkurzacz jest przyjazny środowisku bez straty wydajności.

Wygodna obsługa stopą
Funkcja pełnej obsługi stopą pozwala regulować 
ustawienia mocy oraz obsługiwać zwijacz przewodu lub 
przycisk włączania/wyłączania odkurzacza bez użycia 
rąk. 

Czystszy i zdrowszy dom dzięki systemowi 
wysokiej filtracji
Worek S-bag® Classic Long Performance i higieniczny, 
zmywalny filtr pozwalają usuwać nawet 99,99%* 
cząsteczek o wielkości powyżej 1 mikrometra, aby 
powietrze wylotowe było jeszcze czystsze.

Doskonała skuteczność zbierania kurzu
Duża moc odkurzacza oraz specjalna konstrukcja 
szczotki Dust Magnet Silent zapewniają zasysanie do 
100%* kurzu ze szczelin.

W komplecie z odkurzaczem otrzymasz szczotkę Dust Magnet Silent, szczotkę 
do parkietów ParkettoPro IL oraz wielofunkcyjną szczotkę 3w1.

Doskonała skuteczność odkurzania
Odkurzacz workowy Clean 600 o dużej mocy i specjalnej konstrukcji ssawki 
Dust Magnet Silent zapewnia wysoką siłę ssania i zbieranie nawet 100% kurzu 
w szczelinach*.
*Na podstawie wewnętrznego testu, zgodnie z normą IEC 60312-1

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
• Miękkie zderzaki
• Przedni uchwyt
• Ssawka do parkietu
• Klasyczny worek s-bag
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Typ seria 600
Model EB61C2DBP
Kolor granatowy
Roczne zużycie energii (średnie) 
[kWh] 29.4

Poziom hałasu [dB] (A) (IEC 60704-3) 73
Moc nominalna [W] 750
Filtr wylotowy zmywalny filtr Hygienie 12
Zasięg działania [m] 12
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 Dust Magnet 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] 9
Szerokość [mm] 436.7
Wysokość [mm] 238.5
Waga netto [kg] 6,77
Kod produktu (PNC) 900 258 623
Kod EAN 7332543822959

Specyfikacja techniczna
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