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Stofzuiger met zak, Q8.0 silencePower
autoControl, Wit
VSQ8ECO66

Optionele accessoires

VZ46001 Toebehoren voor stofzuiger
VZ41FGALL stofzuigerzak
VZ16GALL stofzuigerzak
VZ154HFB Toebehoren voor stofzuiger
VZ124HD Toebehoren voor stofzuiger
VZ123HD Parketborstel
VZ082BD Toebehoren voor stofzuiger

Siemens autoControl. Intelligente controle - op alle soorten
vloeren.

✓ Uitmuntende schoonmaakresultaten dankzij de hoge kwaliteit van
de Siemens quattroPower technologie.

✓ Innovatieve powerSensor Technology: Geen verlies van zuigkracht,
zelfs als de zak vult

✓ Dankzij slimme technologie zuigt deze stofzuiger elke vloer zonder
te stoppen.

✓ Wasbaar HEPA hygiënefilter: ideaal voor mensen met een allergie.
De uitblaaslucht is zelfs schoner dan de normale lucht in huis.

✓ Extra lang snoer voor 12 meter bereik en minder wisselen van
stopcontact.

Uitrusting

Technische Data

Nettogewicht (kg) : 8,100
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 275 x 320 x 480
Brutogewicht (kg) : 9,3
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 315 x 395 x 595
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 275 x 320 x 480
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 315 x 395 x 595
Palletafmetingen : 200.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet : 24
Palletafmetingen : 200.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet : 24
EAN-code : 4242003820803
Nettogewicht (kg) : 8,100
Brutogewicht (kg) : 9,3
Frequentie (Hz) : 50/60
Spanning (V) : 220-240
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 930,0
Frequentie (Hz) : 50/60
Type stekker : Gardy-/K.stekker zonder aardin
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 930,0
Type stekker : Gardy-/K.stekker zonder aardin
Keurmerken : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 66
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Uitrusting

Prestatie

# Innovatieve powerSensor technology: behoudt zijn zuigkracht, ook
als de stofzak zich vult

# QuattroPower Technology: Hoogwaardige technologie van
Siemens voor een uitstekend schoonmaakresultaat bij een laag
energieverbruik

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

# Voor de beste schoonmaakprestaties van uw stofzuiger adviseren
wij het gebruik van PowerProtect stofzakken (Type G ALL)

Hygiëne

# Wasbaar HEPA Hygiënefilter: Geschikt voor mensen met allergieën.
Uitblaaslucht schoner dan binnenlucht, zonder de noodzaak om
andere producten te kopen

# Originele stofzakken: TYP G ALL

Comfort

# De intelligente autoControl Technologie van Siemens maakt
het mogelijk om zonder onderbreking op alle typen vloeren te
stofzuigen.

# Bijzonder stil omschakelbaar mondstuk voor extra krachtige
reiniging

# Harde vloeren borstel speciaal ontwikkeld voor een diepe reiniging
van vloeren met kieren en gaten zoals bijvoorbeeld tegels en
vloerdelen. Geschikt voor een zachte reiniging van kwetsbare
vloeren zoals parket

# 3-voudige accessoire: kierenzuiger en stoffering borstel met
afneembare meubelborstel-aan buis met accessoirehouder

# Telescoopbuis met schuifmanchet

# Ergonomische handgreep

# Minder vaak de stofzak vervangen dus minder extra kosten dankzij
de XXL stofzak

# Aktieradius: 12 m

# Automatische snoeroproller

# Elektronische zuigkrachtregeling

# Elektronische stofzakinhoudsmeter

# softBumper Bescherming: Laterale meubels en muur bescherming

# 4 Soft-zwenkwielen voor optimale mobiliteit en voorzichtig met de
vloer

# Handige parkeer- en opberghulp

# Gewicht: 5.9 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.


