
Navržen pro snadné a pohodlné uskladnění
Díky kompaktnímu provedení a všestranným možnostem uložení se vysavač 
UltraFlex vejde do prostoru ve skříni o šířce 40 cm. Vysavač můžete uložit 
naležato či nastojato a v případě potřeby odpojit hadici.

Technologie Turbo Cyclonic™ zaručuje lepší výsledky vysávání
Technologie Turbo Cyclonic™ zlepšuje sání a sběr prachu a zajišťuje tak lepší 
výsledky vysávání. Rovněž odděluje prach od vzduchu, vytlačuje ho do stran 
nádoby na prach a tím usnadňuje vyprazdňování. 

Pohodové vysávání se systémem Motion Control™ 
a Multi Room™ s dosahem 12 m
Systémem Multi Room™ s dosahem 12 metrů vám 
umožní vysávat místnost po místnosti, aniž byste 
museli často měnit elektrickou zásuvku. Systém Motion 
Control™ zajišťuje stabilní pohyb, plynulé otáčení a 
dynamický tah pro bezproblémový přechod mezi 
místnostmi. 

Inteligentní nádoba na prach pro snadné 
vyprazdňování
Úplné vyprázdnění nádoby na prach bez kontaktu s 
prachem a nečistotami. Pro snadnou manipulaci s 
prachem je na dně úzké nádoby na prach umístěno 
víko, s jehož pomocí lze vyprazdňování prachu 
regulovat a zabránit tak jeho rozptýlení.

Praktická hubice FlowMotion™ 3 v 1 pro vysávání 
různých povrchů
S naší multifunkční hubicí FlowMotion™ 3 v 1 jste vždy 
dobře připraveni odstranit prach odkudkoliv. Přímo ve 
vysavači je uložen kartáč, štěrbinová hubice a hubice 
na čalounění, abyste měli vše potřebné hned při ruce.  

Specifikace a benefity

• Kompaktní a lehký
• Integrované parkovací úchyty
• Měkká kolečka
• Teleskopická trubice se zámkem
• Turbo dex hubice.
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Technologie Bezsáčkový
Nominální příkon (W) 650
Max. příkon (W) 750
Akční rádius (m) 12
Typ prachového sáčku Ne
Hlučnost dB(A) 76
Přibližná hodnota roční spotřeby 
(kWh) 0

Typ filtru Omyvatelný filtr E12
Hubice DustMagnet Silent
Maximální průtok vzduchu 0
Délka kabelu (m) 9
Hmotnost (kg) 5.3
Rozměry (mm) 320x295x432
EAN kód produktu 7332543773022
Kód produktu (PNC) 900 258 539
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