
Odkurzacz workowy MPM MOD-50
Indeks: 206489 Producent: MPM Kod producenta: MOD-50

Cena: 355.22 zł

Opis

Odkurzacz workowy MPM MOD-50
Producent: MPM

Właściwości
Opis Klasyczny, workowy odkurzacz to podstawa dobrego sprzątania. Prosty w obsłudze odkurzacz MOD-50 z
łatwością odkurzy podłogi twarde i miękkie - parkiety, dywany i wykładziny. Dzięki dodatkowym akcesoriom
takim jak przystawka szczelinowa sprawdzi się także przy odświeżaniu kanap lub foteli. Zasięg 7 metrów
pozwoli na dotarcie do odległych zakamarków mieszkania, a wykończone gumą kółka w odkurzaczu MOD-50
nie porysują podłogi. Efektywność pracy w odkurzaczu MOD-50 zapewnia system filtrów, w tym filtr EPA 12.
Przy większych zabrudzeniach można zwiększyć siłę ssania za pomocą poręcznego suwaka. Praktyczny,
świetlny wskaźnik zasygnalizuje kiedy należy wymienić worek na kurz. Bez schylania, za pomocą wygodnego
przycisku, po skończonej pracy możesz zwinąć przewód zasilający. Możliwość parkowania w pozycji pionowej
lub poziomem to komfort przechowywania.
Typ (AGD) Odkurzacz workowy
Moc 700
Worek Torba z polaru
Filtr EPA 12
Długość przewodu 5
Zasięg 7
System parkowania (odkurzacze) Pionowy
System parkowania (odkurzacze) Poziomy
Funkcje (odkurzacze) Wskaźnik zapełnienia worka
Funkcje (odkurzacze) Uchwyt
Funkcje (odkurzacze) Automatyczny zwijacz przewodu
Funkcje (odkurzacze) Regulacja mocy na obudowie
Funkcje (odkurzacze) Składana rura
Funkcje specjalne Wielostopniowy system filtrowania: worek na kurz 4,0 l i filtr EPA                                               
                Cicha praca                                                                                                                   Metalowa rura
teleskopowa Gumowe wykończenie kółek nie rysują podłogi Obrotowe złącze węża 3600 -  umożliwia
swobodne manewrowanie                                                                                                                                    
Akcesoria w zestawie Głowica podłogowodywanowa Szczotka parkietowa Przystawka szczelinowa wysuwana
Komplet 3 worków    
Kolor (wyliczeniowy) Czerwony
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary
Pozostałe parametry Zasilanie: 220-240V 50/60Hz



Model MOD-50

Kolor dominujący czarny

Kod producenta MOD-50

EAN 5903151015600

Moc 800

Zasięg pracy 7

Rodzaj odkurzacza workowy

Pojemność zbiornika
na kurz

4

Filtr HEPA12

Komunikacja wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika

Konstrukcja automatyczny zwijacz przewodu, gumowe kółka, inne, teleskopowa rura

Załączone
wyposażenie

głowica podłogowo–dywanowa szczotka parkietowa, przystawka szczelinowa, 3 worki

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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