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Bagged vacuum cleaner,
synchropower, Blue
VS06A111

Toebehoren

1 x Kierenzuigmond
1 x Bekledingzuigmond
1 x Universele zuigmond

Optionele accessoires

VZ41FGALL stofzuigerzak
VZ16GALL stofzuigerzak
VZ123HD Parketborstel

Sterk en makkelijk in gebruik. Snel en eenvoudig stofzuigen.

✓ De innovatieve highPower Motor van Siemens: een hoge opname
van stof in combinatie met een laag energieverbruik.

✓ Hygiënisch filter voor schone uitblaaslucht
✓ Ruimtebesparend design: handig opbergen en te gebruiken.
✓ Geïntegreerde accessoires: mondstuk voor kieren en meubels.
✓ Minder vaak uw stofzuigerzak vervangen en daarom minder kosten

met een stofzuigerzak met XL inhoud.

Uitrusting

Technische Data
Nettogewicht : 4,9
Afmetingen (HxBxD) : 255 x 287 x 400
Brutogewicht : 5,7
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 315 x 305 x 490
Afmetingen (HxBxD) : 255 x 287 x 400
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 315 x 305 x 490
Palletafmetingen : 200.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet : 36
Palletafmetingen : 200.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet : 36
EAN-code : 4242003782002
Nettogewicht : 4,9
Brutogewicht : 5,7
Frequentie : 50/60
Spanning : 220-240
Lengte elektriciteitssnoer : 650,0
Frequentie : 50/60
Type stekker : Gardy-/K.stekker zonder aardin
Lengte elektriciteitssnoer : 650,0
Type stekker : Gardy-/K.stekker zonder aardin
Geluidsniveau : 79
Meegeleverde toebehoren : 1 x Kierenzuigmond, 1 x
Bekledingzuigmond, 1 x Universele zuigmond
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Bagged vacuum cleaner,
synchropower, Blue
VS06A111

Uitrusting

Prestatie

# Nieuwe innovatieve highPower Motor met aerodynamische bladen
en perfect gekalibreerde luchtstroom voor hoge stofopname bij
een laag energieverbruik

# powerSecure System: Voor een langdurig schoonmaakresultaat,
zelfs wanneer de stofzak vult

# PowerProtect stofzak (zelfsluitend) verzekert hoge prestaties zelfs
wanneer de stofzak zich vult. Minder vaak de stofzak vervangen
dus minder extra kosten

# Voor tot 60% meer zuigkracht en de beste schoonmaakprestaties
van uw stofzuiger adviseren wij het gebruik van PowerProtect
stofzakken, Type G ALL (VZ41FGALL)

Hygiëne

# Hygiëne filter: Voor schone en gefilterde uitblaaslucht.
# Originele stofzakken: TYP G ALL
Comfort

# Omschakelbaar zuigmondstuk
# 2 Geïntegreerde toebehoren (kieren- en meubelmondstuk)
# Telescopische buis
# Ergonomische handgreep
# Maximale inhoud van de filterstofzak: 4 liter
# Aktieradius: 9 m
# Automatische snoeroproller
# 2 handgrepen voor comfortabel transport
# Elektronische zuigkrachtregeling
# Stofzak vol indicatie
# Handige parkeer- en opberghulp
# 3 rubber zwenkwielen
# Gewicht: 4.7 kg (zonder toebehoren)
Additionele informatie

# Metingen en berekeningen van waarden zijn gebaseerd op
Verordening (EU) nr 666/2013.
Metingen en berekeningen van de waarden die niet in meer detail
worden beschreven in deze regeling, worden uitgevoerd volgens
ISO EN 60312-1: 2017.


