
Łatwe manewrowanie 
Duże kółka pokryte gumą ułatwiają manewrowanie i chronią powierzchnie 
podczas odkurzania, czyniąc je przyjemniejszym.

Kompaktowy odkurzacz
Ze względu na niewielkie wymiary i możliwość ustawienia pionowo lub 
poziomo, odkurzcaz jest bardzo wygodny do przechowywania.

Niezrównana wydajność odkurzania*
Układ cyklonowy zapewnia niezawodną wydajność od 
początku do końca odkurzania nawet z pełnym 
pojemnikiem. Zachowuje do 99% początkowej mocy 
odkurzania po zapełnieniu się zbiornika przy 
maksymalnym ustawieniu mocy zgodnie z normą IEC 
62885-2, wersja 1.0: 5.1, 5.7 i 5.9.

Sześciostopniowa filtracja powietrza
Sześciostopniowy układ filtracji wychwytuje do 99,99% 
mikrocząstek kurzu większych niż 1 mikrometr*, 
zapewniając czystsze wydmuchiwane powietrze.*Na 
podstawie testów wewnętrznych zgodnie z europejską 
normą EN60312-1-2017 dla cząstek większych niż 1 
mikrometr."

Błyskawiczne usuwanie z kurzu z pojemnika w 2 
krokach
Obsługa odkurzacza jest wyjątkowo prosta. Kurz z 
pojemnika usuniesz w dwóch prostych krokach.

Odkurzacz bezworkowy o mocy 550 W z innowacyjną technologią cykloniczną, 
doskonałą filtracją i wygodną regulacją siły ssania, kolor granatowy.

Doskonała skuteczność odkurzania. Zaprojektowany z myślą o Twojej 
wygodzie.
Dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu cyklonowej separacji zanieczyszczeń i 
ergonomicznemu wzornictwu, bezworkowy odkurzacz Clean 600 łączy w sobie 
wysoką wydajność odkurzania z łatwym i szybkim usuwaniem kurzu z 
pojemnika.

Funkcje

• Bezworkowy
• Zintegrowane uchwyty
• Regulacja mocy pozwala wybrać odpowiedni poziom, aby oszczędzać 
energię i jak najmniej hałasować.
• Miękkie koła
• Rura dwuczęściowa
• Ssawka do parkietu
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Typ seria 600
Model EL61C3DB
Kolor granatowy
Roczne zużycie energii (średnie) 
[kWh] 24.9

Poziom hałasu [dB] (A) (IEC 60704-3) 74
Moc nominalna [W] 550
Filtr wylotowy zmywalny filtr Hygienie 12
Zasięg działania [m] 12
Wskaźnik zapełnienia worka brak
Typ worka brak
Wskaźnik filtra nie
Filtr silnika wielowarstwowy 3D
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] 283

Wysokość [mm] 304
Waga netto [kg] 7,19
Kod produktu (PNC) 900 258 546
Kod EAN 7332543774906

Specyfikacja techniczna
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