
Smidig og ubesværet rengøring med let rullende hjul
Let rullende hjul giver ubesværet manøvrering på forskellige gulvoverflader. 
Aktionsradius på 12 meter giver flydende bevægelse mellem rummene.

Høj ydeevne og bæredygtig, op til 50% genbrugsplast
50% af al plastik er genbrugt, og de trykte materialer er lavet af genbrugspapir. 
Bæredygtighed og ren ydeevne uden kompromis.

Let rengøring. Fuld kontrol med foden.
Juster nemt effektindstilling, tænd/sluk knap eller rul 
ledningen på din støvsuger op med fuld kontrol med 
foden.

Bevar et renere, sundere hjem med det effektive 
filtreringssystem
S-bag® Anti-Odour og vaskbart hygiejnefilter muliggør 
fjernelse af op til 99,99%* af partikler >1 µm for en 
renere udblæsningsluft.

Kraftig ydeevne. Synligt resultat.
Dust Magnet Silent mundstykkedesignet muliggør høj 
sugeevne af fint støv, så du kan støvsuge med op til 
100% støvopsamling* fra sprækker*.

Smooth vacuuming. Powerful performance.
Animal 600 Bagged støvsugerens automatiske auto floor mode på 
mundstykket sikrer færre afbrydelser og synlige resultater. Den leveres med 
tilbehør, der er ideelt til at fjerne dyrehår. Føres hos udvalgte forhandlere.
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Fordele og funktioner

• Automatisk ledningsoprul
• Vaskbart hygiejnefilter
• Manuel regulering af sugestyrken
• s-bag® Anti Odour støvsugerpose
• Indikator for fyldt støvsugerpose
• Bærehåndtag
• Parkeringsfunktion: Horisontalt og vertikalt
•  3i1 mundstykke, Caddy
• Parketto Pro mundstykke med klik
• Teleskoprør med klik-lås

Animal 600 støvsuger m/pose 73 dB
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Farve Urban Grey
Genanvendt plastik, % 50
Ledningslængde, m 9
Rækkevidde, m 12
Lydniveau dB(A), max 73
Motoreffekt, max/nom., watt 850/750
Årligt energiforbrug, kWh 29.4
Støvoptagning på hårdt gulv 
m/spækker, % 114

Støvoptagning på tæppe, % 84.8
Fabriksmonteret støvsugerpose 3,5  ltr, s-bag anti-odour
Placering af tilbehør Klikkes på håndtaget
Motorfilter Basis motorfilter

Udblæsningsfilter Vaskbart hygiejnefilter
Medfølgende mundstykke DustMagnet Silent
Inkl. ekstra mundstykke Parketto Pro mundstykke med klik
Håndtag Standardhåndtag m/luftventil og krog
Slange Rund (32-35 mm)
Rør Teleskoprør m/klik, rustfrit stål, 32 mm
Max. Vacuum, kPa 20.3
Max airflow, l/s 33
Nettovægt (kun støvsuger), kg 5
Udvendige mål, HxBxD, mm 238.5x436.7x306.6

Produktnummer 900 258 632
EAN 7332543823048

Tekniske data
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