
Extrémne výkonný, extrémne ergonomický

X-TREM POWER CYCLONIC HOME & CAR RO6963
Bezvreckový vysávač Rowenta X-trem Power Cyclonic Home & car
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 Extrémny výkon a účinnosť - unikátny vo svojej triede *
Extrémny výkon a účinnosť - unikátny vo svojej triede *
S vysávačom X-trem Power Cyclonic zažijete komfortné bezproblémové upratovanie s vynikajúcimi výsledkami. S
týmto robustným bezvreckovým vysávačom s XL objemom nádoby na prach máte účinnosť 4A vždy po ruke.
Tento model je vhodný aj pre vyčistenie automobilu vďaka špeciálnemu príslušenstvu, ktoré je obsahom balenia.
 
Vďaka kombinácii vysoko účinnej filtrácie, extrémnej účinnosti čistenia a XL objemu je robustný vysávač X-Trem
Power Cyclonic jedinečným produktom vo svojej triede*. Nová výkonná sacia hubica odstráni nečistoty z
kobercov i veľké množstvo prachu z tvrdého povrchu. Pokročilá monocyklónová technológia zachytí v dvoch
krokoch 99,98% všetkého prachu z nasatého vzduchu. XL objem nádoby (2,5 L) prináša maximum pohodlia pre
veľké plochy bytu alebo domu vďaka menej častej nutnosti vysypávania a Clean Express systém sa postará o
ľahké vysypávanie nádoby na prach v niekoľkých jednoduchých krokoch. Majitelia domácich miláčikov využijú
mini turbokefku pre dokonalé upratovanie koberčekov a čalúnenia. To všetko s až o 50% nižšou spotrebou
energie.**

* Na koberoch a tvrdom povrchu
** V porovnaní s predchádzajúcim radom vysávačov Rowenta s príkonom 2100W.
 

VÝHODY VÝROBKU

Účinnosť 4AAAA
Tento vysoko výkonný vysávač poskytuje účinnosť 4A a v danej triede výnimočné výsledky v
oblasti upratovania tvrdých podláh a kobercov plus filtráciu prachu a energetickú účinnosť.

 NAJLEPŠIE VÝSLEDKY PRI UPRATOVANÍ TVRDÝCH PODLÁH A KOBERCOV V DANEJ TRIEDE
"A"
X-trem Power Cyclonic prichádza s výkonnou a vysoko účinnou sacou hubicou s prepínaním,
ktorá zaisťuje v danej triede vysávačov najlepšie výsledky na tvrdých podlahách a kobercoch.

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY ÚČINNOSTI FILTRÁCIE V DANEJ TRIEDE "A"
X-trem Power Cyclonic je vybavený moderným monocyklónovým systémom, ktorý dosahuje
vysokú mieru separácie prachu zo vzduchu. Výrobok naviac ponúka 2 stupne filtrácie: Penový
filter umiestnený pred motorom - vysoko účinný filter na výstupe vzduchu, ktorý zachytáva aj tie
najmenšie častice prachu emitované motorom. Až 99,98 % vysatého prachu je odfiltrovaných!



Video(-á)Video(-á)

Iné obrázky výrobku

VYSPELÁ TECHNOLÓGIA PRE MIMORIADNU ÚSPORU ENERGIE
Špičková technológia nového systému motora EffiTech pre silnejšie vysávanie s využitím
nižšieho množstva energie predstavuje cestu k maximálnej energetickej účinnosti.

XL OBJEM 2,5 L
XL kapacita dokonale vhodná pre obyvateľov veľkých bytov a domov (dlhšia doba autonómnej
prevádzky a menej časté vysypávanie).

ĽAHKÉ ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH
Systém Clean Express ponúka ľahké odstránenie prachu. Všetkého prachu sa zbavíte len štyrmi
jednoduchými pohybmi.

Riešenie pre vyčistenie automobilu
Vysávač určený nielen majiteľom áut ponúka možnosť kvalitného upratovania vďaka vysoko
účinnému príslušenstvu na čistenie automobilového interiéru.

Opraviteľný výrobok - 10 rokov

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

 

FOTOGRAFIE VÝROBKU
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FUNKCIE VÝROBKU

TECHNOLÓGIA
Technológie bezvreckový, monocyklóna

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) A

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

Príkon [750 W]
FILTRAČNÝ SYSTÉM

Úroveň (úrovně) filtrácie [2]

Filtrácia High efficiency & foam filter
POHODLIE POUŽÍVATEĽA

Rukoväť [Ergo Comfort handle with Easy Brush]

Zástrčka EUR

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

Dĺžka prívodného kábla [6.20 m]

Akčný rádius [8.8 m]

Úložný systém [1]

Ukazovateľ maximálnej úrovne prachu ÁNO

Prenosná rukoväť ÁNO
VRÁTANE PODLAHOVÝCH NÁSTAVCOV A PRÍSLUŠENSTVA

Trubica [Telescopic metal tube]

Podlahové hubice High efficiency suction head

Mini turbokefa ÁNO

PRECISION FLEX štrbinová hubica ÁNO

Hubica na čalunenie ÁNO
ROZMERY, FAREBNÉ ODTIENE A HMOTNOSŤ

Farba BLACK & FUCHIA

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2211400014

 
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 : 3221614000140
EAN UC :

1 4 5 20
C20 : 420
C40 : 882

HQ4 : 1 008

Nebalený výrobok Balený výrobok Štandardný balík Paleta
Rozmery 46 x 28 x 31 (cm) 570 x 380 x 330 (MM) 570 x 380 x 330 (MM) 1 200 x 800 x 1 609 (MM)

Hmotnosť 5105 (g) 8,74 (KG) 8,74 (KG) 195,8 (KG)


