
Odkurzacz workowy VIENTO VI2031
Indeks: 114821 Producent: AMICA Kod producenta: VI2031 VIENTO

Cena: 325.95 zł

Opis

Odkurzacz workowy VIENTO VI2031
Producent: Amica

Właściwości
Opis Odkurzacz workowy VIENTO VI2031Filtr wylotowy: HEPA 13Wśród Was są alergicy lub małe dzieci?
Odkurzanie nareszcie nie będzie wiązać się z tumanami pyłków, roztoczy i kurzu w powietrzu! Specjalny filtr
we wnętrzu odkurzacza oczyszcza wydmuchiwane powietrze z zanieczyszczeń &#8211; nawet tych
powstających wskutek pracy samego silnika. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć w domu
naprawdę czysto! Czyste mieszkanie, czyste powietrze!Miękkie ciche kołaOdkurzanie twardych podłóg i
parkietów to ryzyko zarysowań i hałas&#8230; Chyba że Twój odkurzacz jest wyposażony w miękkie, ciche
kółka! Dzięki ogumieniu kół Twoje podłogi są bezpieczniejsze &#8211; nawet delikatne parkiety nie ulegają
zarysowaniom! Chroniony jest też sam odkurzacz, który w mniejszym stopniu narażony jest na wstrząsy.
Odkurzasz bezpieczniej, użytkujesz dłużej!Regulacja mocyZbyt małe ssanie lub zbyt duży pobór mocy wobec
Twoich potrzeb? Łatwo dostosuj moc ssania odkurzacza do rodzaju czyszczonej powierzchni! Prosta
regulacja za pomocą suwaka lub pokrętła umieszczonego na odkurzaczu pozwoli Ci nie tylko sprawniej i
skuteczniej odkurzać różnego rodzaju przestrzenie, ale też oszczędzić na rachunkach za energię!Sygnalizacja
pełnego worka&#8222;Muszę już wymienić worek czy mogę jeszcze odkurzać?&#8221; &#8211; dzięki funkcji
sygnalizacji pełnego worka takie wątpliwości to już przeszłość! Nie musisz się już zastanawiać, kiedy
wymienić lub opróżnić worek &#8211; gdy będzie pełen, poinformuje Cię o tym czerwony, mechaniczny
wskaźnik na pokrywie odkurzacza. Bo odkurzanie ma być wygodne!Klasa energetyczna APłacenie rachunków
za prąd to przykry obowiązek. Z troski o Twój budżet oraz środowisko naturalne, w odkurzaczach Amica
zastosowaliśmy rozwiązania gwarantujące mniejsze zużycie energii elektrycznej i, co się z tym wiąże, niższe
rachunki. Odkurzacze Amica to efektywność pod każdym względem!Zabezpieczenie przed odkurzaniem bez
workaSilnik pracuje, ale odkurzacz nie wciąga powietrza? Dzięki mechanicznej blokadzie, która uniemożliwia
zamknięcie pokrywy bez prawidłowo zamocowanego worka, taka sytuacja już się nie zdarzy! A silnik zawsze
będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem spowodowanym dostaniem się do środka zanieczyszczeń.
Bezpieczeństwo eksploatacji zapewni Ci dłuższe użytkowanie sprzętu!
Typ (AGD) Odkurzacz workowy
Moc 900
Poziom hałasu 78
Pojemność (AGD) 2.5
Filtr HEPA 13
Długość przewodu 5
Zasięg 8
System parkowania (odkurzacze) Poziomy
System parkowania (odkurzacze) Pionowy
Funkcje (odkurzacze) Automatyczny zwijacz przewodu
Funkcje (odkurzacze) Składana rura
Funkcje (odkurzacze) Uchwyt



Marka Amica

Model Viento VI 2031

Kolor dominujący czerwony

Kod producenta VI2031

EAN 5906006902100

Moc 900

Zasięg pracy 8

Rodzaj odkurzacza workowy

Pojemność zbiornika
na kurz

2.5

Filtr HEPA H13

Komunikacja wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika

Konstrukcja automatyczny zwijacz przewodu, gumowe kółka, teleskopowa rura

Cechy dodatkowe długość przewodu: 5 m, mechaniczna regulacja ssania, zabezpieczenie (odkurzanie
bez worka)

Załączone
wyposażenie

ssawka do tapicerki, ssawkoszczotka uniwersalna, szczotka do książek/szczelin 2w1

Szerokość produktu 27

Głębokość produktu 38

Waga produktu 5.5

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

5.5

Stan Nowy

Funkcje (odkurzacze) Wskaźnik zapełnienia worka
Funkcje (odkurzacze) Regulacja mocy na obudowie
Funkcje specjalne
Akcesoria w zestawie - Długie metalowe rury teleskopowe&#160;&#160;&#160; - Ssawkoszczotka
uniwersalna&#160;&#160;&#160; - Ssawka do tapicerki&#160;&#160;&#160; - Szczotka do książek/szczelin
2w1
Kolor (wyliczeniowy) Czerwony
Wymiary - Długość rur: 94 cm- Długość węża: 150 cm
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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