
Sila a výkon vo vašich rukách

COMPACT POWER ANIMAL CARE RO3985
Vreckový vysávač Rowenta Compact Power Animal Care RO3985

RO3985EA  

 

 Vysávač Compact Power™ vám prináša vysokú účinnosť 3A a ponúka vo svojej triede najlepšie výsledky
upratovania tvrdých podláh, filtrácie prachu a energetickej účinnosti. Tento vysoko kompaktný vreckový vysávač
je špecificky navrhnutý pre starostlivosť o domácnosti so zvieratami, pretože majiteľom domácich miláčikov
ponúka moderné riešenie upratovania.

 



VÝHODY VÝROBKU

ÚČINNOSŤ 3A
Compact Power™ bol navrhnutý pre tých, ktorí hľadajú účinné vysávače s ľahkým použitím.
Tento nový rad prináša účinnosť 3A a ponúka vo svojej triede najlepšie výsledky upratovania
tvrdých podláh, filtrácie prachu a energetickej účinnosti. Compact Power™ je ľahko použiteľný,
vybavený zdokonalenými ergonomickými prvkami a funkciami pre ľahké prenášanie a
odkladanie.

Najlepšie výsledky pri upratovaní tvrdých podláh v danej triede: A
Compact Power™ prichádza s novou výkonnou a vysoko účinnou sacou hubicou s prepínaním,
ktorá zaisťuje v danej triede vysávačov najlepšie výsledky na tvrdých podlahách.

Najlepšie výsledky účinnosti filtrácie v danej triede: A
Compact Power™ poskytuje neprekonateľnú účinnosť filtrácie vďaka penovému filtru
umiestnenému pred motorom a High Efficiency filtru umiestnenému na výstupe vzduchu, ktorý
zachytáva aj tie najmenšie čiastočky prachu emitované motorom. Je odfiltrovaných až 99,98 %
všetkého vysatého prachu!

Permanentný High Efficiency filter na výstupe vzduchu
Už nie je potrebné meniť filtre! Vďaka technológii vysoko účinnej filtrácie je množstvo prachu
zachyteného v High Efficiency filtri tak malé, že ho nemusíte umývať ani meniť po celú dobu
životnosti výrobku (len pri použití originálnych vreciek Rowenta Hygiene+).

Najlepšia energetická účinnosť v danej triede: A
Motor s nízkym príkonom (750 W) znižuje spotrebu energie až o 50 % a súčasne zachováva
výkonnosť pri odstraňovaní prachu porovnateľnú s modelmi s príkonom 2000 W*.* V porovnaní
s prechádzajúcim radom vysávačov Rowenta s príkonom 2000 W.

Ľahké použitie, prenášanie aj odkladanie
Vysávač Compact Power™ je možné vďaka kompaktnému formátu ľahko skladovať v skrini, a
napriek tomu poskytuje veľký objem vrecka 3 l. Rukoväť s integrovanou kefou EASY BRUSH,
ktorý je vždy poruke, umožňuje veľmi pohodlné použitie. A akčný rádius 8,8 m ponúka skutočnú
slobodu pri použití.

Nové hygienické vrecko na prach
Už žiadne oblaky prachu pri výmene vďaka novému patentovanému vrecku Hygiene+, ktorý je
opatrený samouzatváracou klapkou pre absolútne pohodlie a hygienu.



[product.energylabel]Obal [product.energylabel]Obal

Video(-á)Video(-á)

Iné obrázky výrobku

Animal Care - riešenie pre domácich miláčikov
Určený najmä pre majiteľov domácich miláčikov, ktorí hľadajú efektívne metódy, ako sa zbaviť
zvieracej srsti. Mini turbokefka umožňuje rýchle a účinné vysatie zvieracích chlpov usadených
na koberci a čalúnenom nábytku. High Efficiency filter lepšie zachytáva alergény a baktérie,
ktoré môžu zvieratá priniesť z vonkajšieho prostredia.

Opraviteľný výrobok - 10 rokov

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

 

FOTOGRAFIE VÝROBKU



FUNKCIE VÝROBKU

TECHNOLÓGIA
Technológie vreckový

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

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

Úroveň hluku [75 dB(A)]

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

Účinnosť vysávania na koberci (A až G) C

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

Príkon [750 W]
FILTRAČNÝ SYSTÉM

Úroveň (úrovně) filtrácie [2]

Hygiene+ vrecko 1

Filtrácia HYGIENE+ BAG & High Efficiency permanent filter
POHODLIE POUŽÍVATEĽA

Systém riadenia výkonu [Manual]

Rukoväť [Classic handle with Easy Brush]

Zástrčka EUR

Manévrovateľnosť [1 x 360° wheels + 2 x large rear wheels]

Dĺžka prívodného kábla [6.20 m]

Akčný rádius [8.80 m]

Úložný systém [2]

Ukazovateľ plného vrecka ÁNO

Prenosná rukoväť ÁNO

Ochrana [Front bumper]
VRÁTANE PODLAHOVÝCH NÁSTAVCOV A PRÍSLUŠENSTVA

Trubica [Telescopic metal tube]

Podlahové hubice Classic 2 positions (SPA UPGRADE)

Parketová hubica ÁNO

Mini turbokefa ÁNO

Nástavec na štrbiny 2 v 1 ÁNO

Hubica na čalunenie ÁNO
ROZMERY, FAREBNÉ ODTIENE A HMOTNOSŤ

Farba BLACK

[tech.char.country.origin] China



2018-07-12 

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2211400115

 
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 : 3221614001154
EAN UC :

1 6 8 48
C20 : 700

C40 : 1 440
HQ4 : 1 620

Nebalený výrobok Balený výrobok Štandardný balík Paleta
Rozmery 414 x 281 x 233 (mm) 495 x 290 x 293 (MM) 495 x 290 x 293 (MM) 1 200 x 800 x 2 478 (MM)

Hmotnosť 3.85 (kg) 6,85 (KG) 6,85 (KG) 349,8 (KG)


