
Odkurzacz workowy VCC44824AW
Indeks: 64057 Producent: Beko Kod producenta: VCC44824AW

Cena: 337.35 zł

Opis

Odkurzacz workowy VCC44824AW
Producent: Beko

Właściwości
Opis EPAWszystkie odkurzacze Beko mają zamontowane wylotowe filtry EPA, które skutecznie ograniczają
przedostawanie się do otoczenia cząsteczek kurzu i pyłów, zawartych w wydmuchiwanym z odkurzacza
powietrzu. KOMPAKTOWY ROZMIARKompaktowy rozmiar odkurzacza sprawia, że nie zajmuje dużo miejsca i
jest łatwy w przechowywaniu, co jest szczególnie istotne w mniejszych mieszkaniach gdzie liczy się każdy
centymetr powierzchni. SZCZOTKA PARKIETOWASzczotka do parkietów z naturalnego włosia, idealna do
odkurzania wszystkich powierzchni twardych i polerowanych, takich jak panele, gres, płytki czy kafelki.
DODATKOWE AKCESORIADodatkowe akcesoria w zestawie zwiększają zakres zastosowań odkurzacza i
umożliwiają sprzątanie nie tylko podłogi, ale również trudno dostępnych i wyżej położonych miejsc, takich jak
wysokie meble, sufity i zasłony. SZCZOTKA 2W1Szczotka uniwersalna 2w1 z wygodnym mechanizmem
pozwala na schowanie włosia, bez potrzeby schylania się. Szeroki wlot poprawia skuteczność odkurzania.
CICHA PRACAOd teraz Twój pupil może spać spokojnie, podczas odkurzania. Dzięki zastosowaniu nowych
materiałów odkurzacze Beko zostały jeszcze lepiej wygłuszone, zapewniając komfort pracy. ERGONOMICZNY
UCHWYTSpecjalnie wyprofilowana wygodna rączka z przełącznikiem, którym w łatwy sposób dostosujesz siłę
ssania do rodzaju sprzątanej powierzchni, a dzięki zintegrowanej szczotce z miękkiego włosia z łatwością
odkurzysz również meble i dekoracje. MIĘKKIE KOŁAMiękkie koła w odkurzaczach Beko nie rysują
powierzchni, więc już nie musisz martwić się o swoje drewniane podłogi. Ich dodatkową zaletą jest ciche
poruszanie się. POJEMNOŚĆ 4 Bardzo duża pojemność przy kompaktowym rozmiarze odkurzaczy Beko.
Odkurzacz do zadań specjalnych, niezależnie od rozmiaru Twojego mieszkania. DEDYKOWANY
WOREKWspólny worek dla wszystkich modeli odkurzaczy. Specjalnie zaprojektowany dla odkurzaczy Beko,
fizelinowy, najlepszej jakości. SMARTSENSESmartSense to czujnik, który poinformuje Cię, gdy
pojemnik/worek się zapełni. Czujnik sygnalizuje również zatkaną rurę odkurzacza. TELESKOPOWE
RURYSystem pozwalający dopasować długość rury do swoich potrzeb, zapewniający komfort pracy. Idealnie
sprawdza się przy odkurzaniu sufitów i wysokich mebli. ZASIĘG PRACYZasięg pracy odkurzacza liczy się od
szczotki do końca przewodu zasilającego. Ten model oferuje zasięg 9 metrów, dzięki temu odkurzysz nawet
duży pokój bez przepinania odkurzacza do innego gniazdka
Typ (AGD) Odkurzacz workowy
Moc 800
Moc ssania 165
Poziom hałasu 72
Worek EPA
Pojemność (AGD) 4
Filtr HEPA 12
Zasięg 9
System parkowania (odkurzacze) Pionowy
Funkcje (odkurzacze) Wskaźnik zapełnienia pojemnika na kurz



Marka Beko

Model VCC44824AW

Kolor dominujący biały

Kod producenta VCC44824AW

EAN 8690842221781

Moc 800

Zasięg pracy 9

Rodzaj odkurzacza workowy

Pojemność zbiornika
na kurz

4

Filtr HEPA 12

Komunikacja wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika

Konstrukcja teleskopowa rura

Załączone
wyposażenie

Elastyczny łącznik, Miękka szczotka do mebli, Parkietówka, Szczelinówka, tapicerska,
Uniwersalna 2w1

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

8

Stan Nowy

Cechy dodatkowe Siła ssania 165 W

Funkcje (odkurzacze) Automatyczny zwijacz przewodu
Funkcje specjalne
Akcesoria w zestawie Uniwersalna 2w1,  Szczelinówka,  Tapicerska,  Parkietówka,  Elastyczny łącznik,  Miękka
szczotka do mebli 
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Kolor (wyliczeniowy) Czerwony
Wymiary
Pozostałe parametry

Parametry
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