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Steelstofzuiger - snoerloos 22,2 V accu
Je vloeren zijn snel stofvrij met deze flexibele 2 in 1
steelstofzuiger van Tomado. De snoerloze
cycloonstofzuiger is ook te gebruiken als
kruimelzuiger en heeft een optimale zuigkracht. De
afneembare stofopvangbak van 0,5 liter is hygiënisch
met 1 hand te legen. De accuduur weergave is af te
lezen met 5 LED indicatielampjes en dankzij de 22,2
Volt accu kun je maar liefst tot 40 minuten stofzuigen
of tot 20 minuten in de turbo stand. In slechts 5,5 uur
is de accu weer helemaal opgeladen. De
steelstofzuiger is geschikt voor harde vloeren en tapijt
en dankzij de handige verlichting op de
vloerzuigmond blijft er geen vuiltje meer liggen!
- snoerloze stofzuiger en kruimelzuiger
- 22.2 V accu (40 min stofzuigen)
- cycloon technologie

Productkenmerken stofzuiger
Meubelzuigmond

›

ja

ja, cycloon

Combinatie
kierenzuigmondstuk

›

ja

›

ja, 2 standen

Ophangbeugel

›

ja

Uitneembaar motorfilter

›

ja, wasbaar

Garantietermijn

›

2 jaar

Buis

›

aluminium, 74

Klik-bevestiging handgreep buis

›

ja

Accuduur

›

20 min turbo /
40 min

Oplaadtijd

›

5,5 uur

Automatische vloerverlichting

›

ja, 4 LED
lampjes

Turboborstel

›

ja

Inhoud afneembaar stofreservoir

›

0,5 liter

Zakloos systeem

›

Regelbaar zuigvermogen
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Bij Tomado proﬁteer je van
de volgende voordelen:
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Technische gegevens stofzuiger

Vertrouwd
sinds 1923
Vertrouwd
sinds 1923
Al bijna 100 jaar geliefd in

1923
Al
bijna 100
jaar geliefd in heel
heel veel huishoudens!

veel huishoudens!

Kleur

›

wit

Afmetingen (hxbxd)

›

132 x 16 x 25 cm

Accu

›

DC 22,2 V Li-ion

Adapter

›

AC/DC 100-240V
~50/60Hz - 0,4A Max

Geluidsniveau

›

74 dB

EAN

›

8712876500653

Uitstekende
service
Uitstekende
service
We gaan ontzettend ver voor

We gaan
ontzettend ver voor
supertevreden klanten!

supertevreden klanten!

Betaalbare
kwaliteit
Betaalbare
kwaliteit
Verrassend goede kwaliteit voor een

Verrassend
goede kwaliteit voor
verrassend goede prijs!
een verrassend goede prijs!

