
Лесно маневриране около мебелите
С колела с XL гуми, прахосмукачката 6000 без торбичка осигурява гладко 
почистване. Дизайнът на колелата предлага подобрена маневреност и 
защита, когато обикаляте около Вашите мебели.

Побира се безпроблемно в компактни пространства
Нашият компактен дизайн с опции за вертикално или хоризонтално 
съхранение заема по-малко място.

Дълготрайна ефективност, докато контейнерът 
за прах се напълни*
Мощната циклонна технология осигурява 
безкомпромисна ефективност, докато контейнерът 
за прах се напълни. *Поддържа до 99% от 
първоначалната ефективност - контейнерът се 
пълни в съотв. с IEC 62885-2 изд. 1.0: 5.1, 5.7 и 5.9 
при настройка за максимална мощност.

Шестстепенна филтрация на въздуха
Шестстепенната филтрация на въздуха улавя до 
99,99% от микрочастиците прах, по-големи от 1 
микрометър* за по-чист въздух през изпускателния 
вентил. *Въз основа на вътрешни тестове съгласно 
ЕС EN60312-1-2017 за частици, по-големи от 1 
микрометър*.

По-чисто и по-лесно изпразване на 
прахосмукачката
Управлявайте изхвърлянето на прах ефективно и 
ограничете разсипване с двустепенната 
контролирана система за изхвърляне.

Минимум 60% рециклирана пластмаса от всички използвани 
пластмаси.
С иновативната циклонна технология, ергономично проектираната 
прахосмукачка ANIMALCLEAN 6000 ÖKO комбинира мощна ефективност 
с прецизно изпразване на контейнера. Продукт, изработен с минимум 60% 
рециклирана пластмаса от всички използвани пластмаси.

Product Benefits & Features

• Меки колела
• Тръба от 2 части
• Регулиране на мощността
• AEG телескопична тръба с блокировка
• Без торба
• Интегрирани слотове за съхранение
• Накрайник за твърд под
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Основен цвят Черно рециклирано
Филтър на мотора 3D многослоен филтър за фин прах
Ниво на филтрация 99.5
Изпускателен филтър Измиващ се хигиенен филтър 12

Тръби Телескопичен-неръждаема стомана-
блокиращ_32 мм

Радиус на действие 12
Ниво на шум при пълна мощност dB 
(A) - (IEC 60704-3) 74

Индикатор на филтъра Не
Интегрирани аксесоари Приставка
Намотка на кабел Да
Накрайник за пода Dust Magnet безшумна
Нето тегло без опаковка 7.08
Всмукателна мощност 170
Индикатор за пълна торба за прах Не
Тип торба за прах Без
Максимална мощност 700
Дистанционно управление Не
Дълбочина (мм.) 422
Ширина (мм.) 283
Обща височина 304
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