
Ssawka FlowMotion™ 3-w-1 ułatwiająca odkurzanie różnych powierzchni
Kanapy, ciasne kąty i trudno dostępne miejsca. Niezależnie od tego, co trzeba 
odkurzyć, ssawka 3-w-1 FlowMotion™ jest gotowa na każde wyzwanie. 
Zależnie od potrzeb można łatwo przekształcić ją w szczotkę, ssawkę 
szczelinową lub ssawkę do tapicerki, a po zakończeniu odkurzania schować w 
odkurzaczu.

Cicha praca dzięki technologii Silent Air™
Dzięki innowacyjnej technologii Silent Air™ odkurzanie 
przestało być uciążliwe dla otoczenia. Odkurzacz 
UltraOne jest wyposażony w udoskonalony, cichy wąż 
oraz cichą i superwydajną ssawkę FlowMotion Extreme.

Doskonała wygoda obsługi z myślą o łatwym 
odkurzaniu
Dzięki systemowi Multi Room™, trzem uchwytom do 
parkowania, łatwemu do wymiany filtrowi i 12-
metrowemu zasięgowi używanie odkurzacza UltraOne 
jest czystą przyjemnością. Aby zapewnić zdrowsze 
powietrze w domu, jest on także wyposażony w filtr 
Allergy Plus.

Wysoka wydajność odkurzania dzięki optymalizacji 
przepływu powietrza
Poczynając od wydajnej ssawki FlowMotion ™ Silent, a 
kończąc na otworze wylotowym, droga przepływu 
powietrza w odkurzaczu UltraOne została uszczelniona 
i zoptymalizowana pod kątem wysokiej efektywności 
odkurzania.

Odkurzacz UltraOne o doskonałej skuteczności zbierania kurzu z innowacyjnej 
technologią Silent Air™, wyposażony w wydajne ssawki: AeroPro ™ Silent. i 
AeroPro™ 3-w-1.

Funkcje

• Elektroniczny wskaźnik zapełnienia worka
• Zintegrowane uchwyty
• 2 worki na kurz
• Regulacja mocy pozwala wybrać odpowiedni poziom, aby oszczędzać 
energię i jak najmniej hałasować.
• Miękkie koła
• Aluminiowa rura teleskopowa AeroPro o optymalnym przepływie powietrza
• Miękkie zderzaki
• Łatwo obracające się koła
• Wydajne worki s-bag z higienicznym zamknięciem
• Wygodne uchwyty do przenoszenia pionowego i poziomego
• Ssawka do parkietu
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Typ New UltraOne
Model EUOC94DB
Kolor granatowy
Roczne zużycie energii (średnie) 
[kWh] 30.9

Poziom hałasu [dB] (A) (IEC 60704-3) 66
Moc nominalna [W] 700
Filtr wylotowy zmywalny filtr Allergy Plus
Zasięg działania [m] 12
Wskaźnik zapełnienia worka mechaniczny
Typ worka s-bag o bardzo dużej wydajności
Pojemność worka [l] 5
Liczba worków 1+1
Wskaźnik filtra nie
Filtr silnika podstawowy, w osłonie
Ssawki FlowMotion
Ssawka turbo nie
Funkcja delikatnego startu tak
Rury teleskopowa Aeropro
Zintegrowane akcesoria narzędzie 3w1
Zdalne sterowanie nie
Dodatkowe ssawki AeroPro Parketto Pro
Zwijacz kabla tak
Długość przewodu [m] 9

Szerokość [mm] 307
Wysokość [mm] 255
Waga netto [kg] 7,81
Kod produktu (PNC) 900 258 525
Kod EAN 7332543776627

Specyfikacja techniczna
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