
Snadné přenášení a manévrování 
Vysavač lze pohodlně zvednout a jednoduše přenést díky speciálně navržené 
ergonomické rukojeti, která byla umístěna do středu tak, aby se váha 
vysavače rovnoměrně rozložila. Manévrování ulehčují také pogumovaná extra 
velká kolečka, která zároveň chrání vaše podlahy.

Ekologický vysavač
Vysavač je vyroben z 55% z recyklovaných materiálů a je ohleduplný k 
životnímu prostředí. PURE D8.2 ztělesňuje kvalitu a současně šetří přírodu.  

Náš nejtišší vysavač, hlučnost pouhých 57 dB (A)*
Inovativní systém PureSound dělá z PURE D8.2 náš 
nejtišší vysavač. Vysávat tak můžete kdekoliv bez toho, 
aniž byste rušili ostatní. 

*Měřeno v souladu s nařízením Komise (EU) č. 
666/2013 ze dne 8. července 2013.

Dokonalá čistota na tvrdých podlahách i kobercích
Vysavač Pure D8.2 má hubici s úplně novým designem  
OneGo Power Clean, která umožňuje sběr velkých i 
malých částic prachu a nečistot s maximální účinností 
bez ohledu na typ podlahy. 

Automatická regulace výkonu 
Pokročilá technologie SmartMode automaticky detekuje 
typ podlahy a přizpůsobí tomu sací výkon vysavače. 
Díky tomu můžete snadno, důkladně a efektivně 
vysávat koberce a tvrdé podlahy bez toho, aniž byste 
museli měnit nastavení vysavače. 

Sáčkový vysavač Pure D8
Náš nejtišší vysavač, hlučnost pouze 57 dB (A). Díky technologii SmartMode, 
hubici OneGo Power Clean a vysoce kvalitnímu omyvatelnému filtru, který 
účinně absorbuje prach, roztoče, pyl a alergeny, je prostředí vaší domácnosti 
ještě čistější a zdravější. 

Specifikace a benefity

• Indikace plného sáčku
• Integrované parkovací úchyty
• Pohyblivá rukojeť
• 2 prachové sáčky
• Regulace výkonu na rukojeti
• Měkká kolečka

Sáčkový vysavač Pure D8

PD82-ALRG
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Barva Bílá
Technologie Sáčkový
Maximální sací síla (W) 185
Nominální příkon (W) 500
Max. příkon (W) 600
Akční rádius (m) 12
Velikost prachového sáčku (l) 3,5
Typ prachového sáčku s-bag clinic anti-allergy
Hlučnost dB(A) 57
Velikost (l) a typ sáčku 3,5, s-bag clinic anti-allergy
Přibližná hodnota roční spotřeby 
(kWh) 21.8

Typ filtru Omyvatelný Allergy Plus™ filtr
Hubice Hubice OneGo Power Clean
Max. podltlak (kPa) 19.4
Maximální průtok vzduchu 27
Délka přívodního kabelu (m) 9
Hmotnost (kg) 5
Rozměry (mm) 238x300x442
EAN kód produktu 7332543693917
Kód produktu (PNC) 900 258 499

Technická specifikace

Sáčkový vysavač Pure D8
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