VX9-4-8IBX

AEG ryksuga
49.990 kr.

VX9 PRECISION er ein flottasta ryksugan á markaðnum í
dag og þar að auki margverðlaunuð. Ryksugan er með
ljós framan á FlowMotion ryksugu hausnum, AutoMode
kraftstýringu, stærri poka og sérstöku CleanLift
handfangi til að passa að óhreindindi sleppa alls ekki úr
pokanum þegar ryksugan er tæmd. Hentar mjög vel fyrir
þá sem eru t.d. með rykofnæmi.
Það helsta:
AutoMode - Ryksugan nemur hvaða kraftur er bestur
á hverri stundu. Minni kraftur fyrir teppi og mottur en
meiri kraftur fyrir slétt gólf.
AirExtreme™ – Nýtir orku 30% betur án þess að fórna
krafti og getu
FlowMotion™ - Fullkominn ryksuguhaus fyrir öll gólf
með ljósi - ekki láta nein óhreinindi framhjá þér fara
Fjarstýring í handfangi - kveiktu, slökktu og stilltu
hraðann á ryksugunni með fjarstýringunni í handfanginu
Digital LED skjár
12 metra vinnuradíus – Samanborið við 6-7 metra
venjulega, nær þessi ryksuga lengra án þess að þú
þarft að skipta um innstungu
AeroPro™ Parketto parkethaus fylgir aukalega með
mjúkum hárum sem rispa ekki viðkvæm gólf
3 í 1 fjölnota aukahlutur – mjór stútur, flatur
húsgagnabursti og bursti með hárum
Þvoanleg PureAdvantarge D11 öragnasía – skilar
99% hreinum útblæstri og er viðurkennd af
alþjóðlegum ofnæmissamtökum
Hygienic - Ryksugupokinn lokast betur og með nýja
CleanLift handfanginu sleppur ekkert ryk eða önnu
óhreindi úr pokanum þegar hann er fjarlægður
5 lítra ryksugupoki - Hefðbundinn S-Bag poki er 3,5
lítrar
360° MotionTechnology™ – sérlega lipur og þægileg
í meðförum og snúningum
Framleidd í Evrópu
Og allt hitt:
Aeropro hæðastillanlegt skaft - hægt er að draga
skaftið saman og læsanlegt við hald og ryksuguhaus
S-Bag örtrefjapoki sem tekur meira, veitir betri síun, og
rifnar síður við aukið álag t.d. glerbrot og oddhvassa
hluti
Stillanlegur sogkraftur
Mjúk gúmmíhjól fyrir parket og flísar
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Mjúkur stuðari - vernar veggi og húsgögn
Hægt að geyma/leggja í lóðréttri eða láréttri stöðu
Stigastandur - legðu ryksugunni örugglega í stiganum
á meðan þú ryksugar
Gott hald og þyngdarpunktur með sérlega vönduðu

