
Odkurzacz cyklonowy MPM MOD-60
Indeks: 206488 Producent: MPM Kod producenta: MOD-60

Cena: 269.92 zł

Opis

Odkurzacz cyklonowy MPM MOD-60
Producent: MPM

Właściwości
Opis Odkurzacz bezworkowy MOD-60 pomoże zadbać o czystość w Twoim domu. Antyalergiczny filtr jest
szczególnie przyjazny dla osób, które są uczulone na kurz czy roztocza. Dzięki wysokiej mocy 700W to
niezbędne wyposażenie każdego domu. Jest cichy, kompaktowy i pozbawiony konieczności stosowania
worków. Solidne wykonanie Oprócz niewielkich gabarytów odkurzacz bezworkowy MOD-60 oferuje szereg
innych udogodnień. Wyposażony w gumowe kółka, które są ciche i nie niszczą podłóg. Odkurzacz
bezworkowy MOD-60 ma 33 cm długości, 28.5 cm szerokości i 23.5 cm wysokości. Co ważne jest cichy,
kompaktowy i lekki. Waga 3 kg i zasięg 7 m to dodatkowe atuty tego urządzenia. Dodatkowe wyposażenie W
zestawie wraz z odkurzaczem MOD-60 znajdziesz: Głowicę podłogowo-dywanową Przystawkę szczelinową
Szczotkę do żaluzji
Typ (AGD) Odkurzacz bezworkowy/cyklonowy
Moc 700
Poziom hałasu 80
Worek Brak worka
Pojemność (AGD) 1.5
Filtr EPA
Długość przewodu 5
Zasięg 7
System parkowania (odkurzacze) Pionowy
Funkcje (odkurzacze) Automatyczny zwijacz przewodu
Funkcje (odkurzacze) Składana rura
Funkcje (odkurzacze) Wskaźnik zapełnienia pojemnika na kurz
Funkcje (odkurzacze) Uchwyt
Funkcje specjalne
Akcesoria w zestawie Metalowa rura teleskopowa  Szczotka podłogowodywanowa  Przystawka szczelinowa 
Szczotka do żaluzji
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Kolor (wyliczeniowy) Czerwony
Wymiary 33 x 28,5 x 23,5 cm
Waga 3
Pozostałe parametry Zasilanie: 220-240V 50-60Hz

Parametry



Model MOD-60

Kolor dominujący czarny

Kod producenta MOD-60

EAN 5903151027955

Moc 700

Zasięg pracy 7

Rodzaj odkurzacza bezworkowy

Pojemność zbiornika
na kurz

1.5

Filtr EPA

Komunikacja wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika

Konstrukcja automatyczny zwijacz przewodu, gumowe kółka, teleskopowa rura

Cechy dodatkowe gumowe wykończenie kółek, klasa centralnego systemu filtracji: EPA, kompaktowy
rozmiar, lekki, łatwe opróżnianie pojemnika z kurzem, pojemnik na kurz o pojemności
1,5 l, przewód zasilający o długości 5 m, wskaźnik napełnienia pojemnika na kurz,
zasięg odkurzacza 7 m, zwijacz przewodu

Załączone
wyposażenie

Instrukcja obsługi, Metalowa rura teleskopowa, przystawka szczelinowa, szczotka do
żaluzji, Szczotka podłogowo-dywanowa

Szerokość produktu 23.5

Wysokość produktu 28.5

Głębokość produktu 35

Waga produktu 3

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

4

Stan Nowy

Zdjęcia
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