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Stofzuiger met zak - 3 liter HEPA 13
Je vloeren zijn snel stofvrij met deze krachtige
stofzuiger van Tomado. Met een actieradius van 10
meter en een snoer van 7 meter heeft de stofzuiger
een groot bereik. De stofzuiger heeft een ruime
stofopvang capaciteit van 3 liter en is geschikt voor
mensen met een allergie. Het HEPA 13 filter zorgt
voor een minimale stofheruitstoot en filtert 99,95%
van de stofdeeltjes, pollen en allergenen uit de lucht.
De ergonomische rubberen handgreep zorgt voor
extra comfort bij het stofzuigen. De stofzuiger heeft
een regelbare zuigkracht en krachtige 700 watt motor
voor een maximale stofopname. Hij wordt geleverd
inclusief kieren-, meubel en borstelzuigmond en
dankzij de handige accessoirehouder heb je de juiste
hulpstukken altijd bij de hand!
- HEPA 13 filter en 3 liter stofopvang
- actieradius 10 meter (7 meter snoer)
- krachtige 700 W motor

Productkenmerken stofzuiger
Inhoud stofzak

Klik-bevestiging
handgreep buis

›

ja

Vloerzuigmond

›

ja

Kierenzuigmond

›

ja

Meubelzuigmond

›

ja

Borstelzuigmond

›

ja

Accessoire houder

›

ja

Garantietermijn

›

2 jaar

›

3 liter

Type stofzak

›

TDB300,
microvezel

Aantal meegeleverde stofzakken

›

2 stuks

Actieradius

›

10 meter

Regelbaar zuigvermogen

›

ja

HEPA anti-allergie filter

›

HEPA13

Uitneembaar motorfilter

›

ja

Stofopname harde vloeren

›

zeer sterk

Technische gegevens stofzuiger

Stofopname tapijt

›

laag

Kleur

›

wit

›

ja, 59,5 - 91,5

Afmetingen (hxbxd)

›

43 x 31 x 24 cm

Metalen telescopische buis
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Vermogen

›

700 Watt

Geluidsniveau

›

76 dB

Snoerlengte

›

7 meter

EAN

›

8712876500592
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