
PETPRO mundstykke
Kraftig motoriseret mundstykke, der forbindes til den håndholdte enhed til 
dybderengøring af møbler og møbelbetræk og fjernelse af kæledyrshår og 
fibre.

Indbygget tilbehør.
Støvbørsten og sprækkemundstykket sørger for, at du kan komme ind i ethvert 
hjørne uden at skulle række ud efter andet udstyr. Når tilbehøret ikke er i brug, 
opbevares det på selve støvsugeren, så du har det rigtige tilbehør til ethvert 
job.   

Ergonomisk design for all-round 
rengøringskomfort.
Well Q6's ergonomiske design med easy-grip-håndtag 
og lav vægtfordeling gør rengøringen af gulve lettere og 
mere behagelig, samtidig med at den håndholdte 
enhed med dobbelt greb sørger for behagelig rengøring 
over gulvet og når du skal nå højt op.  

Fem-trins luftfiltrering
5-trins filtreringssystem med E10 filtermateriale fjerner 
op til ***99,99% mikrostøvpartikler så små som > 1µm 
for et perfekt rent indeklima. 

Kompromisløs rengøringsydelse*, i længere tid
Akse-cyklonteknologi sikrer kompromisløs ydeevne 
gennem hele rengøringen, selv når støvbeholderen 
fyldes op. 
**Med op til 45 minutters køretid, til rengøring af et 
større område.  

Ny 2i1 ledningsfri støvsuger med enestående ydeevne, der hurtigt tilpasser sig 
dine daglige rengøringsbehov.

Alsidig ydeevne. Altid ved hånden.
Med nem adgang til den håndholdte enhed og tilbehør giver den ledningsfri 
Well Q6 dig mulighed for hurtigt at skifte fra rengøring af gulvet til de områder, 
der er svære at nå, og tilbage igen på et øjeblik.

Fordele og funktioner

• Op til 45 min. køretid komplet støvsuger
• 2i1 funktionalitet
• Altid klar til brug
• LED lys i mundstykket
• BrushRollClean™
• Hurtigudløser til børsterullerne
• Nem udtagning af støvbeholder
• Ledningsfri med genopladeligt Lithium batteri
• Selvstående design
• Ladestation
• Vaskbart filter for længere levetid
•   mundstykke

WELL Q6 ledningsfri støvsuger, køretid op til 45 min.
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Produktserie Well Q6
Sortiment WELL Q6
Farve Chili Red
Sekundær farve Onyx Shade Transparent
Underkategori Ledningsfri 2i1 støvsuger
Genanvendt plastik, % 0
Køretid, laveste hastighed, min. 45
Køretid m/håndenhed, min. 45 min.
Køretid, min. op til 45
Køretid, højeste hastighed, min. 13
Opladningstid, timer 4,5
Batteritype 18V, Lithium
Kapacitet mAh 2100
Sugeeffekt, W 27
Airflow, håndstøvsuger, l/s 11
Airflow v/gulvmundstykke, l/s 11
Lydniveau, dB(A) 79
Filtreringssystem Vaskbart F9 filter
Støvbeholder volumen, ltr. 0,3
Opbevaring Ladestander
Øvrigt tilbehør Teleskoprør, PET mundstykke
Øvrigt Aftageligt gulvmundstykke
HxBxL håndstøvsuger, cm 44 x 11 x 13
HxBxL komplet støvsuger, cm 110,5 x 14 x 25,5
Komplet vægt, kg 2.8

Produktnummer 900 277 555
Vægt, håndholdt enhed, kg 0.8
EAN 7332543723201

Tekniske data

WELL Q6 ledningsfri støvsuger, køretid op til 45 min.
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