
Zmywalny filtr 
Zmywalny filtr Hygiene wystarczy przepłukać pod bieżącą wodą.

System Multi-room™ — 12-metrowy zasięg, aby dotrzeć do każdego 
zakątka 
Odkurzacz ma lekką konstrukcję i łatwo omija meble i inne przeszkody. 12-
metrowy zasięg eliminuje potrzebę częstej zmiany gniazdka

System Motion Control™: stworzony, aby 
dotrzymywać Ci kroku 
System Motion Control™ umożliwia bezproblemowe 
przemieszczanie się między pokojami, zapewniając 
stabilność, płynność skrętów i dynamiczną jazdę 
odkurzacza. 

Długotrwałe skuteczne odkurzanie bez zapychania 
dzięki optymalizacji worka S-Bag 
Nasze worki S-bag zostały zaprojektowane, aby 
napełniać się w równomierny sposób, dzięki czemu 
umożliwiają dłuższe odkurzanie bez utraty siły ssania

Gwarancja cichego działania, kiedykolwiek zechcesz 
Odkurzaj o dowolnej porze, nie zakłócając spokoju innych osób w otoczeniu. 
Odkurzacz UltraSilencer/VX8 pracuje bardzo cicho zarówno podczas 
odkurzania twardych podłóg, jak i dywanów. 

Electrolux UltraSilencer zapewnia doskonałą wydajność pracy bez zbędnego 
hałasu. Jego sekretem jest technologia Silent Air Technology™, która 
optymalizuje ruch powietrza, zapewniając cichą pracę urządzenia.

Relaksująco ciche odkurzanie 
Cichy jak szept odkurzacz stworzony z myślą o wyjątkowych efektach 
dokładnego odkurzania 

Funkcje

• Odkurzacz z workiem S-bag
• Elektroniczny wskaźnik zapełnienia worka
• Zintegrowane uchwyty
• Ruchoma rączka, ułatwiająca przenoszenie
• Regulacja mocy pozwala wybrać odpowiedni poziom, aby oszczędzać 
energię i jak najmniej hałasować.
• 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 New Ultra Silencer
Model EUSC62-DB
Kolor granatowy
Roczne zużycie energii (średnie) 
[kWh] 25,2

Poziom hałasu [dB] (A) (IEC 60704-3) 68
Moc nominalna [W] 600
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 DustPro
Ssawka turbo nie
Funkcja delikatnego startu tak
Rury teleskopowa, stal szlachetna, 32 mm
Zintegrowane akcesoria brak
Zdalne sterowanie nie
Dodatkowe ssawki Parketto Pro
Zwijacz kabla tak
Długość przewodu [m] 9

Szerokość [mm] 308
Wysokość [mm] 266
Waga netto [kg] 7,62
Kod produktu (PNC) 900 258 515
Kod EAN 7332543714667

Specyfikacja techniczna
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