
Nem at flytte med det afbalancerede håndtag 
Det er nemt at løfte støvsugeren med det specielt designede håndtag. Det er 
placeret i midten, således at vægten fordeles jævnt. Designet til afbalancerede 
løft. 

55% genbrugsplast. 100% slidstærk 
Med en opmærksom tilgang til vores planet har vi skabt en støvsuger af 55% 
genbrugsmateriale. Uden at gå på kompromis med kvaliteten er PURE D8.2 
det bæredygtige valg. 

PureSound system. Enestående lydsvag på alle 
typer gulv, helt ned til 57 dB(A)*
Den mest lydsvage* støvsuger i 
Sverige/Finland/Danmark/Norge - kun 57dB(A). 
Støvsug frit uden at forstyrre folk omkring dig. *Målt I 
henhold til EU direktiv 666/2013 af 8. juli 2013 & IEC 
60704 - 57dB(A) på tæppe og 70dB(A) på hårdt gulv

OneGo Power Clean mundstykke til suveræn 
støvopsamling uanset gulvtype. 
Det nye OneGo Power Clean design af mundstykke 
sikrer en fantastisk opsamling af alle partikler, store 
eller små, uanset gulvtypen. Formet til at rengøre dine 
gulve i én glat bevægelse. 

SmartMode teknologi. Automatisk regulering af 
sugestyrken ved skift fra gulv og tæppe 
Kraftig og intelligent støvsugning som aldrig før. Den 
avancerede SmartMode teknologi registrerer gulvtypen 
og justerer automatisk sugestyrken så skift fra gulv til 
tæppe sker ubesværet og sikrer optimale 
rengøringsresultater. 

Performance redefined. Smart and silent. Helt ny støvsugeoplevelse med 
PURE D8.2. SmartMode teknologi, PureSound system og OneGo Power 
Clean mundstykke. Designet til at give dig en effektiv rengøring, enestående 
smart og utrolig lydsvag. 55% genbrugsplast

Helt ny støvsugeoplevelse. Smart og lydsvag 
Helt ny støvsugeoplevelse med PURE D8.2. SmartMode teknologi, PureSound 
system og OneGo Power Clean mundstykke. Designet til at give dig en effektiv 
rengøring, enestående smart og utrolig lydsvag. 

Fordele og funktioner

• Automatisk ledningsoprul
• Vaskbart hygiejnefilter
• Manuel regulering af sugestyrken
• 2 stk(s) 3,5l s-bag® Classic Long Performance støvsugepose(r) med 
hygiejnisk lukning, medfølger fra fabrik
• Indikator for fyldt støvsugerpose
• Bærehåndtag i fronten og toppen
• Bløde gummihjul
• 360° næsehjul
• Parkeringsfunktion: Horisontalt og vertikalt
•  3i1 mundstykke, Caddy
• Parketto Pro mundstykke med klik
• Teleskoprør med klik-lås
• SmartMode
• OneGo Power Clean mundstykke med SmartMode funktion
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Farve Chili Red
Genanvendt plastik, % 55
Ledningslængde, m 9
Rækkevidde, m 12
Lydniveau dB(A), max 57
Motoreffekt, max/nom., watt 600/500
Årligt energiforbrug, kWh 21.4
Støvoptagning på hårdt gulv 
m/spækker, % 112

Støvoptagning på tæppe, % 85.7
Fabriksmonteret støvsugerpose 3,5 ltr, s-bag classic long performance
Placering af tilbehør Klikkes på håndtaget
Motorfilter Basis motorfilter

Udblæsningsfilter Vaskbart hygiejnefilter
Medfølgende mundstykke OneGo Power Clean
Inkl. ekstra mundstykke Parketto Pro mundstykke med klik
Håndtag Standardhåndtag m/luftventil
Slange Rund (32-35 mm)
Rør Teleskoprør m/klik, rustfrit stål, 32 mm
Max. Vacuum, kPa 19.6
Max airflow, l/s 26
Nettovægt (kun støvsuger), kg 5
Udvendige mål, HxBxD, mm 246x300x442

Produktnummer 900 258 494
EAN 7332543693948
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