
Tichý vysávač triedy 4A v kompaktnom prevedení. Odstráni aj
zašliapané nečistoty!

SILENCE FORCE COMPACT 4A ANIMAL CARE
Vreckový vysávač

RO6383EA

 

 

 Vysávač Silence Force 4A prešiel všetkými testami európskeho energetického štítku s najvyšším možným
počtom bodov a dosiahol hodnotenie so samými A. Tento vysávač s hladkou a tichou prevádzkou ponúka vysokú
výkonnosť v kompaktnom prevedení a zvláštnym príslušenstvom pre domácnosti so zvieratami, ktoré vlastníkom
domácich miláčikov ponúka moderné riešenie upratovania.

*Miera filtrácie vysatého prachu ** V porovnaní s prechádzajúcim radom vysávačov Rowenta s príkonom 2200 W.

 



VÝHODY VÝROBKU

NAJLEPŠIE HODNOTENIE A NA ENERGETICKOM ŠTÍTKU
Silence Force 4A Compact je vybavený tromi úrovňami filtrácie: vrecko s vysokou filtráciou,
pena a permanentný High Efficiency filter, ktoré zachytia až 99,99 % vysatého prachu*. Jeho
filtre najvyššej kvality umožňujú zachytenie mikroskopických častíc, ktoré spôsobujú alergie a
astmu. Vďaka energeticky úspornému motoru s výkonom ekvivalentným modelom s vysokým
príkonom spotrebuje vysávač Silence Force 4A Compact až o 60 % menej energie**.  

Vysoko účinná sacia hubica na všetky typy podláh
Silence force 4A Comapct je vybavený novou hubicou Deep Clean Head, ktorá účinne
odstraňuje zašliapaný prach z kobercov, rohožiek, dlažby, parkiet a všetkých ostatných typov
podláh. A naviac: účinnosť vysávania A na všetkých typoch povrchov dosiahnutá len s jedinou
hubicou.

Mimoriadne tichý
S hlučnosťou len 68 dB(A) pre maximálny výkon ponúka Silence Force 4A Compact
patentovaný systém Rowenta Silence Force: zavesený motor minimalizuje vibrácie, akustická
pena tlmí hluk a tiché príslušenstvo zahŕňa novú tichú saciu hubicu, ktorá optimalizuje prietok
vzduchu.

Najlepšia energetická účinnosť vo svojej triede: A
Motor s nízkym príkonom (750W) redukuje spotrebu energie až o 50%, pričom účinnosť čistenia
je porovnateľná s modelmi s príkonom 2200W*.
*Porov. s predchádzajúcim radom vysávačov Rowenta 2200W.

Kompaktný
Kompaktný vysávač pre lepšiu manévrovateľnosť. Redukované rozmery uľahčujú prepravu aj
odkladanie.

Nové hygienické vrecko na prach
Už žiadne oblaky prachu pri výmene vrecka vďaka novému patentovanému vrecku Hygiene+,
ktorý je opatrený samouzatváracou klapkou: pohodlné hygienické! 

Veľký objem
Veľký objem až 3,5 l vysatého prachu v praktickej veľkosti pre ľahké odkladanie.



Iné obrázky výrobku

Kefa vždy poruke
Kefa na prach Easy Brush je integrovaná do rukoväte a umožňuje vysávanie všetkých typov
povrchov, vrátane plôch vyžadujúcich šetrné zaobchádzanie.

Ľahká manévrovateľnosť
Vďaka svojim štyrom kolieskam otočným o 360° sa vysávač Silence Force 4A môže plynule
pohybovať všetkými požadovanými smermi.

Animal Care - riešenie pre domácich miláčikov
Určený najmä pre majiteľov domácich miláčikov, ktorí hľadajú efektívne metódy, ako sa zbaviť
zvieracej srsti. Mini turbokefa je ideálna na pohovky a iný čalúnený nábytok. High Efficiency
filter lepšie zachytáva alergény a baktérie, ktoré môžu zvieratá priniesť z vonkajšieho
prostredia.

Ovládanie výkonu na rukoväti
Výkon môžete pre väčšie pohodlie ovládať ako na rukoväti, tak aj na tele vysávača Silence
Force 4A.

Permanentný High Efficiency filter na výstupe vzduchu
Už nie je potrebné meniť filtre! Vďaka patentovanej technológii je High Efficiency filter na
výstupe vzduchu vo vysávači Silence Force 4A permanentný (len pri použití originálnych vreciek
Hygiene+ Rowenta).

Opraviteľný výrobok - 10 rokov

Určené pre snadnú opravu
Rýchle a lacné dodanie náhradných dielov po dobu 10 rokov+
6500 servisov na svete

 *Miera filtrácie vysatého prachu ** V porovnaní s prechádzajúcim radom vysávačov Rowenta s príkonom 2200 W.

FOTOGRAFIE VÝROBKU
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FUNKCIE VÝROBKU

TECHNOLÓGIA
Technológie vreckový

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Trieda energetickej účinnosti (A+++ až D) A

Ročná spotreba elektrickej energie (kW/h/rok) 28

Úroveň hluku 68 dB(A)

Trieda spätných emisií prachu (filtrácia) (A až G) A

Účinnosť vysávania na koberci (A až G) A

Účinnosť vysávania na tvrdých podlahách (A až G) A
VÝKON

Príkon 750 W
FILTRAČNÝ SYSTÉM

Úroveň (úrovně) filtrácie [3]

Hygiene+ vrecko 1

Filtrácia
Vrecúško High Filtration Hygiene so samozatváraciou klapkou +
Easy Brush – integrovaná kefka na nábytok na rukoväti+ veľmi
účinný filter

POHODLIE POUŽÍVATEĽA
Systém riadenia výkonu [Manual]

Rukoväť [Ergo Comfort Silence handle with Easy Brush]

Zástrčka EUR

Manévrovateľnosť [4 x 360° wheels]

Dĺžka prívodného kábla 8,4 m

Akčný rádius 11 m

Úložný systém [2]

Ukazovateľ plného vrecka ÁNO

Bezpečnostný systém prítomnosti vrecka ÁNO

Prenosná rukoväť ÁNO

Ochrana [Bumper 360°]
VRÁTANE PODLAHOVÝCH NÁSTAVCOV A PRÍSLUŠENSTVA

Trubica [Telescopic metal tube]

Podlahové hubice Hubica Deep Clean Head pre účinnosť čistenia A na tvrdom
povrchu aj na kobercoch

Parketová hubica Softcare ÁNO

Mini turbokefa ÁNO

Štrbinová hubica ÁNO

Hubica na čalúnenie ÁNO
ROZMERY, FAREBNÉ ODTIENE A HMOTNOSŤ

Farba Červená

[tech.char.country.origin] France
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LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2210768222

 
Kód EAN [logitic.datas.product.per.parcel] Počet ks vo

vrstvách
Počet vrstiev na

palete
Počet ks na palete Počet ks v nádobe

EAN ST : 3221610132401
EAN UC :

1 4 5 20
C20 : 420
C40 : 882

HQ4 : 1 008

Nebalený výrobok Balený výrobok Štandardný balík Paleta
Rozmery 48 x 30 x 26 (cm) 570 x 380 x 330 (MM) 570 x 380 x 330 (MM) 1 200 x 800 x 1 800 (MM)

Hmotnosť 8 (kg) 9,3 (KG) 9,3 (KG) 207 (KG)


