
Quick Release - den håndholdte enhed kan tages af med ét tryk på en 
knap.
Quick Release funktionen gør det nemt at håndtere støvsugeren. Med et 
enkelt tryk på en knap kan du nemt løsne den håndholdte enhed fra 
ladestationen, og du kan gøre det hele med én hånd.

Rengøring klaret på en enkelt opladning**
Så du kan klare alle dine rengøringsopgaver med lethed.

Slidstærk langtidsholdbar motor.
Denne "grønne" støvsuger har en motor med en 
levetid, der holder 3 gange længere*, hvilket giver dig 
en slidstærk og bæredygtig rengøringsløsning.

6 gange* kraftigere.
Højhastighedsmotoren leverer 6 gange* sugestyrken 
for et grundigt rengøringsresultat.

Auto Mode for en mere effektiv rengøring.
Pas på dit hjem og miljøet på samme tid. Når Ultimate 
800 Green er i Auto Mode, tilpasser den automatisk 
sugestyrken afhængig af hvilken overflade, der 
rengøres.

Electrolux EP81B25GRN GREEN 800 ledningsfri støvsuger med op til 35 min. 
køretid, fremstillet af 65% genanvendt plast med slidstærk langtidsholdbar 
motor og 6 gange kraftigere sugestyrke end tidligere modeller samt Quick 
Release funktion til håndholdt enhed.

Effektiv rengøring. Med miljøet i tankerne.
Fremstillet af 65% genbrugsplast og med mulighed for automatisk at tilpasse 
sugestyrken så energiforbruget optimeres. Nyd en grønnere form for rengøring.

Fordele og funktioner

• Bæredygtigt design -  fremstillet af 65% genbrugsplast
• Op til 35 min. køretid komplet støvsuger
• Dobbelt filtrering
• LED lys i mundstykket
• BrushRollClean™
• Hurtigudløser til børsterullerne
• Nem udtagning af støvbeholder
•  BED mundstykke mundstykke

Ultimate 800 Green ledningsfri støvsuger, 
 køretid op til 35 min.
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Produktserie 800 Cordless cleaner
Sortiment Ultimate
Farve Ebony Black
Sekundær farve Transparent Ebony Black
Underkategori Ledningsfri 2i1 støvsuger
Genanvendt plastik, % 65
Køretid, laveste hastighed, min. 35
Køretid, normal hastighed, min. 15
Køretid m/håndenhed, min. 60 min.
Køretid, min. op til 35
Køretid, højeste hastighed, min. 6
Opladningstid, timer 2,5
Batteritype 25.2V, Lithium
Kapacitet mAh 2500
Sugeeffekt, W 150
Airflow, håndstøvsuger, l/s 6
Airflow v/gulvmundstykke, l/s 15
Lydniveau, dB(A) 80
Filtreringssystem Cyklonisk, dobbelt filtrering

Opbevaring Ladestander uden opladning af ekstra 
batteripakke

Ekstra mundstykke BED mundstykke
Øvrigt tilbehør PowerPro Børste,Vinklet led
Øvrigt Børsterulletype: Børste
HxBxL komplet støvsuger, cm 115 x 25 x 25

Komplet vægt, kg 0
Produktnummer 900 402 026
Vægt, håndholdt enhed, kg 2
EAN 7332543781881

Tekniske data

Ultimate 800 Green ledningsfri støvsuger, 
 køretid op til 35 min.
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